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 (حارشا) .نك! (دق)ناببلا ن 2 نت 0 وق! اذن
 0 ىلا ىف اذك موتدكملا ن نزلا 0 3-7

 لاقدب <! هيلا فاضمرورحم ( ضاسهتتالا ) أ 0 - /
 طا ضوه: لاو هل ضودهنلاب هلهأ اذك ملا 5 1 .:

 (حرشلا سشلا اذه)ضاهتنالاب ق 0 لو ورجملا عمرا راما(
 ايف روردلا عمرابجلا ( ضايبلا ىلا داوسلا نمالا
 ةفص عون 2 م (ريقفلا 2 رسال ءافع وذ 5

 د ف ا لعاودت عوذ م( 34 1

 ( هناههس) قذو لعاف(هللا) لوعفمولعف ( هقفوأ 53 ران 3 1
 عوج [قباسر نورت اذهب قيلبال نايبلا لَو 0 7 اا
 راؤلا ف ياطو ااهيلا فاضم ةهرورغ / هتيدوبع ( هدو 5-3 دو 0 7

 نج رلا دبع ىلا عجار رورلا ريمضلاو ذم 1
 لاءقالا باب نمردصم هلمهلانيءلانوكسو ةزم#أ1) هس 3 : 4

 قلعتمرورجلا ءمراجلا ( ةيلاطهنع) اضيا هففو 57 ري عيرالا ١
 ةيئاطل اهي .قاضم 8 رو رك ضوع ا داي ءالإ أ ' 0

 نوكسو ةزمهلا حتتب (ضارعالاو) هلو«ة«ىلاردضملا ةفاضا ليبقن 1
 لصاح نوكيف ةيلاطم ىلع ةؤوطعم ةرور ضرنغ عج : علا نيغلا ظ : ْ ظ

 مايقلا نزح نع ىباجلا نجرلا دبع ريقفلا ديعلاا م ا 2
 هلوق نم دارملاو ضا.نلا ىلا داوسلا نه ه مح سشلا 5

 ضاوعاللال ىلا« هلل -رش ناووهن مم راشنلا نا

 دكرك ذدغإ ضايبلاوداوسلا ةرامع م طلاضنا ف لآ

 اعيمس لبللاو راهنلا ف لفنال همضاهتنا ذك ن اىلا داق

 هوجو ضد مالا ضايبلاو داوسلا ىظفاب را
 نءانظفحاو ضارعالا لهانم ةرخ . الا ىف ان !

 0000 ء#.مركتاةضارخلا ُخ 5
 بأملاو عجرملا هيلاو باوصلاب 3 :



4» 

 : او ملا يللا قمل لساس وتلا لوما ه لاح هنأ

 حلااهتأن :دمالا ةياقزم ةءادنلا ف ئاومى دك رم ؛هذوك لاح ةزييكوات 13

 رك د دعب ةماق:سالا 000 ىنبالاذكو لبقن هأيرا 2 ثيح فا ةيلق»

 فرح( ىلع)لءذ نمره لعف( لصو) ني سم ىأالا٠ن| ثءح فلالا

 ىهز( :( هتءافش )ىلا فاضءأد تمم هعوذ م ( 053 )لوص وم ن2 مرح
 را ومالا اعرورجلا رمذلاو ةيلكلاهيلا فاض ءاهنا لع 0

 ةسضطأام. لإ افاضءاعنوكل ةرورجم ةعاطؤلا ىو( هعان ثلة ذو رعم ىهو

 ماقسالاه يلا اؤاض ءاهنوكل ةرور# ى ,هو(تالاهل1)ةعانشلا هلا فاض

 اكن ىلع لد م عالا ى ىنعملا لاح نوكيف صد صذقلاو مجسلامالامدق

 8 6# هيا را

 |ةشيع وهف هشزاؤمثاقث زءاناف #كاوقدعو ت2 ل + ديو تائسدج

 ٍْ ةرايعو يلع تلم ديفا صداقن تارون ةرأم ع ىفاعأ اضنا ىالو

 ْ ةعوف رم ىهو(ةبفاك ) ظذلب قاءت هرور يل اوراجلا (تالالضلا ماو راوحم

 ظ (ةرمضمن ءو)روكذملا لوصوملا هلص هريخ عم ءادتنملا ل ا ىلع

 |. ضرملاوهوام مشو فالا نوكَسَو نيسلا ضب مةسعجج ) ماقسإ!)

 ا ربخ دءبربخ هنأ ىلع ةعوذ هى هو (ةيفاش )ظل قاع رورو عمراذلاو

 | عسل ىالا جم -_ ىلع نيت رولا قروره#لا ,عمراجلا مدقوروكملاًادتبإل

 . ف !لاقن اقيناالام عال اضياعجت ارا ىعار ودحول ريخأت انزال و ! دو

ماةساو هءادد :ثهزمضم ن 0-5 .ةاشوتالالذلا مارا اوم ةيذاك ةرعافش
 

 0 فّعأ ىف 0 .هواضراماوملا هي : رقت مالم !| هءاعد مان د. سوهو تالاه1لا

 "| امهيف تعد ةيفاشلاوةيفاكلا نا ثيح ةيفاشو ةيفاكهانعو ةلك ةرايع

 ١ ل دعب ةيفاشركذ قطا خال اذكو بجالا' نبالناياك اههوذيلكلا نع
 : 1 فاطا ىذالاذكو 0 كلااهدك نوكي مية لانا تح ماعسالار 8

 ||| اذكو تالالض تالاججان' ثرح تالالضلار ركذ دعب تالاهللا ركذ

 01 تالالضا!نوكىلاراش' ث 0 ,>تالال لا ىلا ماقراففا طا فطأ ىذا

 || ةاشاثرح تالاهلا ماقساةفاض' فطا ىذمالذ كو ةبو سم ةءوق ع

 أل ةنمز نع مهعب نم ىلعو هبا دك اوهلا ىلعو )اماعسا تالاهإلا نوكىلا

 بج و بيس وسو
 5 هيي عت وما



 ةزورخم فورعدوهور ش 0 (انرورش ١ ةدخاوملاو ةعشلا بجولام |

 ةمصملا انشا !ءايلا نوكسو عملا داضلا محشي (اريق) ةعبتل اهلا قاض
 ْ انرورش عوشم نف دارملاو قمطتال لوعذ ههنا لع بودنمر سلا ىععوهو
 لصاح نوكيف ماهفالا ىوذ ىلع الا ماقملاة ني رن ميجرلا ناطيشلا

 اريضاني قمل: الواريخانروما ةمئاخ لعجا م جالا لوالا نيدعتلا ىلع ىعملا| |
 انب قمحتالو ىناثلاري د قتلا ىلعو اع اح 'رضيباليك مج .راناط ثا. قماش |

 ضء؛ىفو مظعرم ا انممزلب ةذخ اوم | ببسبفا ريض انرورشس ةذخاوم نم
 ةمأا ةانثملاءايلاو د هلاءاخلاناريخانرورش ةعبت نداش قالو ميسا
 ىنالو هلدجوالذا حمانلا اق نم أوهس عقو هلءلو روكذملا ريص ناكم

 اذكو لب سمانركذ ثر>انب قرطتالو ةرايعو ا ريخانر وما ةمئاخ ةزابع ف طا
 كلذكذمي ركأ هال فركذ ثيحريشلاركذ دعبرشلار كذا طل كال

 ىصاسعملاانصياقن تانون نءدارملاو راتخن ايف اذك يرءلا ىهو ةصيقن
 نيب وانصياتقن انو نيب ةيسانملادجوينا نكمي وأامضيا ماقملا هني رب

 |  (ةرييكوا تناك ةريغص "هليقتوا تناك َدْمدح) ةروكذملا ةدارالا ف هيفاك
 ١ راس ا(ةمادنلا فقاومى) ىلا ربك ”هليقثلاو ةريغص هقول ن الأ

 | | بصنلا ل<قرورجلا عمرا ن وكينا نككو ل ءجظفلب قاعتمرورجنا عم
 ءراانالذمادنلا ف قاومقلاقاءاور وك ذملا لوالا لوعفملا نم لاحدنا ىلع
 باو ناب )ل جال نان لو مهنا ىلع ب وصتم(ةيلقنم ) اهيف هناثيس ىرب

 تانونلا بالنا نهدارملاو ةيلقتع ةعلعتم رورجلا عع را( كتيدويعا|!!
 ماقملا ذئب رب تانيسملا ىلا تائيسلاو ىصاعملا ب القنا ةيدوبعلا بادآ فلان ||
 - عنايعاعاو بآداالا فلا نيباضيا ةيسانملا دج .و نا نكميو اضراأ ٠

 لصاح نوكيذ ةمادنلا ظفللا ع «عقوو كتتيدوبعل ةفص رور#ل' مءراجلا (ةياقتسالا حفل ىلع) قال! فو رح نمام*وءاجو فلا امهلوا نا ثيحا ل
 ةياقئمةمادنلا فقاومىف ةريبكوا تناكةريغصانبص ام للعجا مهلا نعمل |
 اه ءيدج نوكيف ةماقتسالا جه: ىلع كيلا انش دوبع ثيحن# انتانسحن |

 8 | -- لل



2 2 1 

 1211111111 ا

 1# محلا نجحرلا هللا مسبب د 2

 قئاقح طسب انةفوو # تالكشملا قداقد فشك انيلع رسب مهالا

 ةفاك ىلا ثوعبملادهت 4 تادوجوملا فرشا ىلع لصو # تالضعملا
 نعنيهانلاو ## تاكا ىلع نيثاحكلا هرعكو هلآ ىلعو 7 تاقوللا

 وهو ىباب>ا صلخى م ىناوخا ضعي ناف (دعباما ) تائيشلاو ىصاعملا
 |١١ أولدمال هرك ذ 'ىعس ىذلا ل #ل!لاق لويةم ءالضفلا نيب و لوسرلا ىع

 ١ ||| لاسرا كيلعمت لاخلا ىضتةم ىلعديف عااطتناكنهوجراف لاكشالا نع
 1 هدأ رع ترم هنو هتجاح تفعساو همالكت عطاذ لاصيالاو 0

 سشلا لاق## بأأملاو عجرملا هبلاو باوصلا مهامهن' باهولا هلل ا ىلء الك: 4

 ْ رخآ ىف # ريطالا هقطلب ىلاعت هللا هلم ام## رب را ماج انالوع رعهشلا

 : براغملاو قراشملاف ره: 2 ويينلب نبا ل'يوسلا 0 :ئمللودي رش

 ىنعمءايلا اسي ةعاجيزن مام 52 و 0 د

 11[ 1 اع ولا 0 ناعيا

 1 سصحال ا "اجو ىل هلا ماك>اىف رانملا بحاضص لاقاك هذخاؤملا ةعشنأ 7 5

 من انهه ةدهعلا ن . داّزملا ازد نا حراشلا لاقو مدهفلاد ع مضت

 «ياما#



 1 اممناذا اهو ل |
 اذا دك ( قذحام دريف) كالذإ نب (وبلا قذحن م اهليقام ْ

 ءا ءاو واولاد نزعاو ْنْرَعاتاَدَو ىزعغاوا اوزغاب ا

 ىالخح ىزغاو اوزغات تالقو فوذخن ادرتنا بجاو اه. :اءتعقوأ اذا
 ةوف داو لصولا ىف مال قي وما نال هلجال ىقدحاو دررال هنآك فك وس |

 ممل 3( مراد سلام ىلع هربأ ءاهباب هب , نمو مزال ةمزالب تسيل ملأ '

 اهل اهيبشت اب رمضا نب سا ىف كلل 0 ( افااىلقتاهلاقام ةحوتغلا)
 0 5 اناوافلا 2 معلا اذان .يتز 3 0

 اةصياقت تا لء-او# نال ورش عا عاقب  قيطتالو# اريخانروما

 7 ,دودع بادابناب ةءاقنمأ# هم ادنلا فقاودى* هليقنو اتناك ةف 0-8

 تالالضأ ااماق راو ىف 4 :ءافش تنأك ند م ىلع لصو## ةءاق ا يي ىلع

 هءاهكاو هلآ ىلدو # ةيقاشتالا هلا ماقسا ةعانش 00 ةيفاك
 لقنل ضايهالا انك نو ه حاريسا دق #4 هباردا 5 ص ند مهع ند ىلعو . 1

 نب نجلا دبه ريقفلا دبعلا # ضاسيبلا ىلا داوسلا نم حسشلا اذهأ ش٠
 5 ادمن ع# ضارعالل هتدو.عضاظوف هناحتس هللا هوقو بال ادمخ ٠ ٠

 3 ( نك ىداحلا تدسأ | ةودككد # ضار عالاو صضاوعالا ' ٠

 ءئاماعو ناع«سنو عب أ :س رو هش كلم ىف مظتنملا

 هدأ لضفا ه هيلع هد , و.شلا ةريك#لا نم

 - يم موس

 8 .ةاكلا مح سس ىف 3 هسا ْصلا طاوغلاب ى مبلل ناكنلا اذه عط لكمدقأ
 ىماسلا» سس نس دق# ناسا د نان جرد .ءلضاغلا ىلوال #ةدبجاملا
 #« ناهز نهاا د ,عناطلساا #8 ناطاسأ نبا ناطاسلاو سطح نم ىف
 لاىدنفا مرح جاجا عياطمىف نأو !1!فئلخ ام هتاود هللادا+
 رسشلا بدر طساواىف ناش دمحم ناطاسأ بن كلا ةئازخ تحن

 فلا راي و ىف 31 1

00 

 كشنا ر اره ىدلوا ما صصىاصقا هماك ان" هد باطمون# دوصةءرا رك
 تك 03 ىداوا ماس 1 تين 0 هللا 5

6 

 نونلا نو 090 نوثلا حب ثنا هلوقىف اك ني :؟ اسلاءامثاالا فْدحدُق ينو وذلانا ىلع#
 8 رخو رمكلا ريق ١ ئهنأل ب بجاو || ناكل الاو هإ هل.ذأم * م6 2 محب قبق ءاقدل الل تفْدُح ذاق

 و لملتلق 0 ىظطقبرطضد :

 بئاجىلا يده نازع قرت

 هب الؤافت هتكرث تاق هنععطلا
 لءفواإهط اريسزتب ىش لكمامتا نالأ

 لبالك ىلاءت هيلا ةيسنلاب ديعلا
 هنال كلذك هتاذىلا ةيسنلاب هتاذ
 بجاولا ىلا ةيسنلاب وهو نكم
 نيذراعلا ضعبلاذ اذلومدعلاك |
 لايخوا مهو ن وكلا قام لك #6

 #لاللخوا انارهىف سوكعوا#|
 هلو َّق هيجوتلا ضعءبأ !ةباطمأ

 ناف اهيلع نه لك # ىلاعتأ

 ل اللا ىذ كبر هجو ق+وأ
 نزلا هلاؤام ىلع # ماركالاوأ
 م الكلا نم ل الجلا هَيْساح ىف
 ## مامتالل ا:ةفو ىذلاهلدجلا 34

 # مارملا اذ زوغلا انقذ روأل

 ريخ ده هم 7 ىلع ةولصلاوأ'

 هبادكاو هل لَو 7 ةيربلا|

 لوهنو # ةيك لا سوف ١: ىوذأت

 + ىهولاة ف ىفام لث» م ظنلبأ
2 

 وب 22 24

 ا نوسح ةتسوب د دوصقم 8 هزأ

 1 سداوأ

 | ل 6 وأو 08 ىداوا مالطأ

 هعىدلو |ماقهلل ادمحممب وهسأ
 الصا ملت 0 مهد 5

 فدل 0 #7 مع اراخقا|

 | ## ىدلوا ماتح ىا ريذب هلبفحأ ||“

 رهام ريح اعد هع 35 داذانأ

 ند ران ماما مديد ف >بوديأ رح



 نوتساإو عباسلا ثيبلا

 مخجاو اولا مهلا ( هءدر دو

 ةعسس ولا نم ةعسلاو موههلا

 ءامبال هلوقو راهتلا ديص ءاسملاو

 ءاسملا وا مهلا عم ءاشب ال ىا

 عراضم عمج هلوقو مهدلاوا
 هلع اف ريسغو هلوعفم لاملاو
 لعام مساوهو 10 0

 ريعذلا ىلا ىف ادم لكالا نم

 عراض.:لكأب و لاملا ىلا عجارأا
 هلءاف ريغو هل وعم لاملاو اضدا

 ند هلص هءيجو نء ىلا فاضع

 عجار بو ص: اريعصلاو ه:توصوا

 ةلذ ىا ةناهم هيف لحجر لاصي

 لوعقم ريغلاو انه يسأ م اياك

 ىعغو لءاتاغلن ٠م لعو نيهذأل

 نءأو نعو لعولءأ تاغاسجن

 عراضم عكرتؤي ردص ءناو ةععا

 نموهو لءربخ ةلخاو بطاذت
 جحش هباي و ءادحالا وهو عوكرلا
 ىثلاعكرو ةولصلا عوكر هنمو
 نامذلار هدلاوريكلا نم نحنا ىا
 ريعكلاوهءذر هريخو أد تبموهو

 3 ىلا ل 1 هك 5 بوصنملا

 34 ىنعملاو

 كوم ءاشال حملا و ءاسملاو # ةعس مو«40انم يه لكل ) رهاشلا لوق
 رهدلاوامو 64 نا كر عريشفلا # 44 01 نيد الا# هعجج نمريغ لاما لكأب و 74 ءاكاربغلاملا عمجب دق 1

 واولا ف ذيحب موفان نمراو نزغالوقتف ةلصقتملا ةملكلاك زرابلاريعطلا مم
 اذكو ضرغلا اومزاو رافكلا !ونَغا ىف ةلصغتملام#ةملكلا اهتفذح اك
 ىراو شيلا ىزغاىف ثفذخح اكءايلا فذ ةأرمان نمراو ْنْرْغا
 اح واب وش+او#اهابقاقح وتةملاواولا عنو ضرغأا
 "لصفنملا ماهر سسك اي اهلبقامح وتغملا ءابلارسسكتو لجرئااوشخاوعن

 ديحاولاوهو 00 رك (نكيلنا) لجراو 20 لوم ير

 اهدهذ 16 هاب فخار نيا وْنِوْرَع ' لوشن هب ه هيل ملا فلا 4 هدو

 زرابااريكضلاريغع. 3 هزأ لجال ىا(همنمو نعول اي كاوا هراواوؤغات تلداك

 لودنىرت 1 لهليق ) لصغنلاك زرابلا ريعضلا عمو لص" 1.4

 لصتملاعم محد يك مجفلاب هال تكر# ىذلإ زرا ,لاريغل لاثماذه نادر له

 ودك أ2لانؤن قامو مجان ون طاقساب نورتلهىف (َنور)له(و)| |
 نوناالجال مضي زراب ريك“ هيفام لاثماذه موقلااورت ملف اهوضكواو 1 3 34 دل 4: نيهتال لوقو لاما ىلا

 ءايلا تادباو هل >اواانوت طاقسأاب 7 ( ري لليل ) نرت) له )و (

 نونلا لجالر سكي زراب رك هامل. اذه سا.لا ىرت لاَقناك اهرسكو 12 5

 نوزغ' لبق همنمو ىا نيرثىلعال نرتله ىلع فطع ( نوزغاو ) 00 ل هرعجس | ىإ هءناهتساو فءضو
 ىذح اورغاف(نزغاو) زعاو) اوزغا ىفةنثلاريعد عفدرب اك ةفوذملاو أولا در

 فذ ئرعايف (نوفاو 2 موعلا اوزعغا لب : اهل.قام موعصملاو اولا[ [[

 ج تعقو ةلفزالا هنهو ءرقلا ىزغا لااا هل فان رزسك لاا
 ىل مودلا ىرج د 2 0 ا قاكلاو ةمدعملا نيغلاب نغلو

 ا سصتلا بت كح ىف قاولا اه رمصت بيتو

 رشا ؟لصتالاكزرايلا ريعذلاريغ عم وهامل اه قب و لصف تل اكن رابلا

 00 ١ك اسلا ءاقتلالوا ( ”نكاسلل فذح ةفْدا) نوتلا (و) هيلا ||

 رعاشلا لوك نيكل اسلا ءاقتلال ىا نيزك اسالؤستلا ضب ىو اهدعب

 1 4 ىا 6# هءقر دق رهدلاو اموي عكرت ## نأ كارع ريدغلا نيهذال

 * تشاو اهدمب ىلا 3 نك اسلاماللا [هئاقتلال ةقفخملا نونلا تقذ د

 | 8 4 لو ريقفلا نهثاللاقينا بجاول ناكلالاو اهيلعلدت اهلقام
 ا ١

 1 11 فا ةينرا اطد> ينيك ملاعاو | ه4 ماعرف نب ' ودبلا 3 رضاك |[

 كتل 1 ىنعب سبل ند نالدن

 *نعا# 0 هداه شئشالاو لال ا 95 :رعادقر رهدلاو ل ماءدعب نامزىف ل الددو كيال لاملا ن م

 بي

 - 1 م

 ميعسو ههلل-



 - ةليللل
 دكا هن اؤاع هفرح دك ؤملا طرمش ١١: ىا ( ناعفتاما لثم ىف ) ديكأتلا
 هريسغةره دوصقلا" ضقت الثا اضِيا ل#عقلا ديك أت اودصق فرالا
 ريع مم ) ةليقتوا تناك ة فيفخ ديكأتلا نون لبفام ىا ( اهلبقامو )
 نيك اسااءاقتاال ةفوذحن اواولا ىلء لديل(موعم) واولاوهو (.كي ركاذكا
 ةرحاولك ناك اسلا نوكينا هد ىلع نينكاسلا ءاقَتلا ىف طرتشانا
 :ددشملا نونا ليقو ةمضل اعز واولا لقثل واىرخاذلك ةددشملانونلاناف

 وهو ( ةبطاخملا ) ريضعم (ا) رك ذام نينكاسلا ف طّرتشي لنا
 ءايلا لقشاوا نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحما ءابلا ىلع لديل (ر وسكم )ءايلا
 روك ملا( كللذادعاعف) اهليقام (و )ةددشملا نوثلا لبقو ةرسسكلا دعب
 اناماذعوا ناك ابئاغركذ ملادحاولاوهو ةيطاخحملا ريو نإ روك ذملاريعط نو
 روك ذملا كالذ ادعام نارهاظو نعل ابلط ( حوتفم) ةيناغلا ثنؤملاو
 ةينثتلاؤ لوقتو ) هلوقفرك ذاه ريغام هكحو ثنؤملاعجلاو ةيئثتلا ل شب
 ىئثملا ىف لوقتف هنع ءانشتسالا للعب ( نانب رضا ناب سضا ثنؤملاعججو
 ثنوملا عج يف نائب رمداو دحاولاب هاش الثا ىلالا تاييئان ناب سما

 تانون ثالث مه الثل ديك أتلا نون لبقو مججا نون دعب فلالا ةدانزب
 ( هؤيفلا) ن ونلا ثنؤملا عمجو ةشثتلا ىا ( امهلخدنالو ) تايلاوتم ١

 ءاّقنلا 'رمج هناف ( سنويل افالخ ) هدح ريغ ىلع نينكاسلا ءاّقتلا موزلل
 ىضرع سبلو فقولاىف امارفتغ هلءحو هدسح ريغ ىلع نينك سلا
 ريغ ىفىا (امهريغى) ةَميفلاو ةلرقثلانوذلا ىا (امهو) نإ رك الادنع
 ة.طاخملا ان و رك ذملا عجواو ىا (زرابلا ريعضلاعم) ثنوملاعججو ةئثتلا

 ىلهقلا رخآ لماعي نأ بح ىنمي ةلصقنملا ةملكلاك ى ا ( لص ةالاك )|
 امهكب رضوا ءايلاوواولا فذح نم هلصفنملا ةملكلا عممتلماعم نينوتلا عمأا
 ددعرخألا ةلدءملآ لاعقالا ناين مالكلا اذه نم هْضْرُعَو ايسكو اع
 تو عججو ىلا عم امهنكح ني ودل 9 همالك عمو اهب نين وتلا قالا |

 ِ 0 ف

0 ّ . : 0 51 . 

 رك ذملاعجج نائيشوهو زراب ريع عماما نيب سد ىلبعا ريغ عمو رك ذاهأ
 ىشخاو ىراو ىزعاوم ةثنوملا هدحاولاو اودخاو اومراو اهزغاو ١

 نوئلاف شخاو مراو زغا وك ركذ لا د>اولا وهو رتتسملاريعك عداماو|



 'قيرطلا ىف ب صن اموهو نينه غب م موج مالعألاو قب ّرطلا نونلانوكسو فاغاارسكو ءارلا حدي نم ربحو
 نوكسو ءالا و قةطاوءايضأا # 285 2: قهوناءللا نم عماللا ةغلابم عالو ميظعلا لوجلاو هىدتهيل
 ش اذه بارسلا اهدهفوا ءاملا

 عب واولاؤ هبارعا اماوهتغل

 ىلا فاضم هيرو رحم ماو بر
 وو ةيظعل ةق ايضا قاعالا

 نبالانوكلاح ( نباباذوصوم)منوكلاح « ءلانم) ايوجونب وسلا يا
 نءالاب"**ا جك كالذؤو ورعنديز ىف ءاجوح ( ريخأ ممتىلا انانْمء)

 ا في.فذعأ| باطق هلفيلا اضم 4 . الاو هيووص و“ [ىهردأ نياع نيب

 ةفص
 قوصوأ

 ءربدون ردهم
 مار

 الفذ
 2 اخ

1 

 ا

 ةفص ناكاذاهنا تاع لان ع ةناكهيال نالفن نالؤ اذهمهاوق رهو قاعالا اق ةسهمَو

 ملاعنبا ديو ديز نب الجر ىءاجو# (عاريغيلا اها اضمن اكوا معلاربغلا أ تاتتووا ئدعوبال ىتلا ةزاْعملا

 » ل ا[. ءةسإلا *ةإقل طخلا ن ه نا بفلاو ظفالان 7 َك :اوبسلا فاث 1 ءاقشلا ىلع اهشلاع هو

 درعنإا ديزومت : ذؤص نال : نكيملاذا قذحمال هنا افوصوم هلوق نع ب 2
 0 نءالا مح هئبالا 0 كيزز ءاربخ ورع نبا نوكينا ىلع

 نسا .الثت 6 -ىذحال اهنافاهتزمهىفذح ىالانرك ذم

 ظ ةفيفخ) نايسف «دبك اتلانون» ..  مقام تنبدنهيذه لعق
 ( ةحوتفم ةددشمو ) نوكسلا ءانبلاىف لصالاو هيزماهتال ( ةنك اس

 و ناب سما وم ةنتلا فلاريغى ا (فلالا ريغعم) ةيهقلا ه ةفخو [يلعثأ اهلمثا

 مم داب بر ىنعملاو فيرشلا

 هدب رط 1 رايغلا نم هقارطا

 للاب اه.ثم هيف ك]سإ ال
 هفةقرط ىف بصن اه م.افعلا

 لل ف الا صعب هركصحذ

 نونلا تأ ىلع ُ داهشتسالاو

 ندر هلوق ىف ة:كحاساإ

 ةلالدلا اه الا نم َض رغلاو
 نكسي ىعشلا ناف قولا ىف
 قدح اذاؤ الصوو اعَوو هر

 الف قاو كنا ىلع لد قيوتتلا

 ةيفاقلاالا قملنال اذهلو لصاو
 رهظي ةنكاسلا ةرديقملا
 ةقالطملا ةيفاقلا نود اهتدأف
 اهتزوا4 ىلاغلاب !ي عملو

 الغ لاعب ةزوادلا ولغلاو ن نزو 1

 الغو 08 هق زواج سصحالا ىف

 راتآاىف اذكءالغ ولغي رعشلا

 نينونلا نا 7 حجل َنهظو لوذا

 )ا 7 «دك الا : نسورعلا لوالا هءرسض نه نجران م تدبلا اذه نواف نّرولا نع ناجراخ

 ا ةملاس ق قى اوبلاو ناعتعم نزو ىلع ىوطم هءاد_تبا و ناعافم نزو ىلع 59 و < هردمص ند الا لوألا

1 

 ود ةدد ةهددشمان ولو ثا اوملا عجج نول نيب 0 (عت الاول او)

 ) صخب ) ذب «(صتخم ) ةيئثتلا نون نامي ةامههبتل همس وك اهناف نان سا

 [ وح ( سمالا) ن 2( ناكاا( ل.ةتسملا لعفلاب ) ديك أتلا نونىا

 نيسضنال و ( ىونلاو ءنلاو ) ديدثأااب نب ساو فد .هذهأاب نبرسضا

 ١ (ضرعلاو) 5 .سضتكتياوح (ىيقلاو) د نعلاو) نين لهو (ماهفت ت00

 في هدأ ناعفال هلل او وح ( مسقلاو ل هارب بيصتفاثب نلزيتالا وحن

 1ت 1000 نونلاهذه صتخاامئاو 'هلثمالا هده عيجج ىف ديدْسْزْلاَو

 واطم نوكءامالادك ؤدال هناللالاو اأو ىضاملانود بلطلا ىلع ةلالدال

 ال١ اةالا٠ نه وهام ديز لا_هتالذ ( كاف ىننلاىف) د لا نون ىا ( تلقو)

 اىا ) تعالو )ىهنلاب هلاه ميش : اليو زاج امناو باطلا ىنعمنع هول

 ديكأتلا لع مسقلانأل تبثملا هباوجىا ( مسقلا تي ف) ديك أنلانو
 || "ودك ور ناريغنءمسقلاوهو هنع لص ة:هرماي لعفلااو دك نا او هركف
 ةدايذنالل ىلا هراشا تمر هلو قودل هي> الصدعب نوتلاوهو هبل داع

 نونا 0 ترسنكو )زئاجلب مز الريغ مييقلا تدم ادعاهف ديك تلا نونا
1 



 نيوذتلا للطن سانا عما هنال ةلباقملا نوكين ا نيعتف عي راصملا«تايبالا|

 اهةؤلع ناكناو عب راصملاو ثاالا رخاوا قملام اوريتعاامناو ءانغلا
 بادكا نم دهاشناه اعقاولاب اناجاهٌئادتا مقاول نادناكلاو فورخلل

 تالك نيب هل خب م ظاتلا كد لتدالئارختالا وهامناهب غلا لحن أل ءانغلا |
 ىو هءاطااةيفاقلا قكباماوهو نىاعملا مهفب لإ عيراصملاو تالا ْ
 ا و ا وي يوب 1717:7777

 0 خاواربغقهدوج ول مرملا نئرؤ الو ىجعالا ةدعا سممدعأ ضوفل' نوننالو ْ 1

 ( | نسح بابسا نهديدرلا كاذو موثىلا ف توصلاديد رب هن 4ا!فرد

 1 ءايلاوواولاو لالا نهدحاول هتكرخ عاش, اعينشماكر "اهب هز ناكأآم ش١

 :قولو اهدادتما توصل قالظالقالظألا فورخ فورزا هذه تعم ٍْ
 رعاشلا لو اكهبقالطالا فورح لادباب نوكيامناهيفاَعلا هذ هب نيودتلا | ْ

 |ذهىورذ ة# ناصادقل تدصانالوقو # ناتعلاو لذاعموللا ىلقا
 ردعفلالا اذه نع ضوعو فلالاا _عذده» عابشاب لصحو ءابلا ثببلا

 اوا مح اي ىغتلا دنع 0 اهب توصل ادد نكمالو ةئكاشلا
 هاو نةفخلاو نخل ال ةفنونلا هب قأحاوا

 دقودملا نءزوا<لاوهولغلا نال ىلاغلا

 ازابال بكرت
 ماو. حعاستو لهاست عضولا اسف ةريتعملا ةملكلا ماسقا نم ىهىا

 | اكس انرحاهي ورزاكامىهو ةديقملا ةيفاقلا قمطباماو مرنلا نيو ثت ىنغالا|
 أ انهي توصلا ديقتلةديقم فورم هذه تعم ميك ربغوا ناك فدكأ
 |١ قرح [هعارشا نم لاحم 000 كاش سيادي هيدادتمالا عافتساو ْ

 || ىراخ قاسعالا ماو *# رعاشل' لوقك ثتودصلا دادتمارسشإتي قالطالا |
 نيود ىه نيراصاو نب انعلا/ |تيبلا اذه ةيقاقلا ىورناف ##نوذل' عام نالعالا هبذشما# نوزحملا

 0 وع مترا اهب 5 تعب مرملاا

 م نيوئتلا نء مسا أذنه ىع

 |١ ني ونتلا اذهق وحلا تيباازواجي ه
 0-2 صد مسا لوالا مستلل سدأو عيطقتلا نعطةسياذ هلو نزولاد>ن 5
 نزو ىلد هفوة ىدو لفالا| | عوضوموه لب ىتاعملا نم وعم ءازاناعو ضوم سدا متنا كإ وتتنا عاو هب
 الا كلل ذك اهب رمضو ناو ضرغا ةعوضوم ىكمتلا فور نام منزلا هانهم نا ال ممْرْلا ضرغ

 1 فوؤراا ماسقا نم مئَريلا نب ونثدع ىو قاعملا نف يدم ُء 3-6

 هلوق( نباصادفلثيصانا ىلوقف # نب انملاو لذاعموللا للذا)ررجلوق 2 *«نوتسلاو سماخلاتيبلا #9 ظ
 ماللا متعب موللاو :هلقلا نم لالقالا يم ثنؤم درغم © 281 + رضاح ىغا ىاقلارسسكو ةزمهلا حقب لقا

 ىو أذ اعان مضر لداَع

 مخ ص و م وعجم د ا.ه

 هل وفك ادزلا ف رح قدح

 نع ض رعا فو ) .ىلاسءلإ
 ىلع ىفطع نب اندلاو# ( اذه

 نوةذ هلوقو موللاىعا لوعفملا
 ناو ىلقا ىلع ةف وطعم ةلججأ

 ض اه تيسأاو طرسش فرخ

 ءاّراو ط رشلا لعق ملكت ْ
 ل ود 0 هل ةامةشب رهن قف ودم

 ركش. در دم ضامن ا دع هلوقوأ

 لولا لوقم ةيلعف لاو بئاغإ
 ىلع ك.هول ىلا ةلذاعان ىعملاو

 تدنأ نأ با.بملا ىلقاو ىلعفأ

 'اد_ةل هللاو ىل وَعَف باوصلاب
 4 داه ثذسألا ورير>ج بابصأ

 هلوق ىف ةذكاسلا نونلا ىلع

 لاقلآالاو ىذا دنع فلالا نع

 ق الطالا فتاب اب اثءلاو اب اضاأ

 نان وصعم هءادتأو ةردنص ْن

 : نآيعاغم نزو ىلد

 ( قذح و ) لمأئاضد' اه ضغب ىف عضولا زابمعا قفرخ الا تناددل

 رك نع عظللا مهلا (نةغلا عامل مالعالا ةبثم## نقرا ى
 مست لا 3 ىلاسلا جلا راطاب ىواساو ةذ

 قى امعالا 2 وب ) رعاشلا لوقو
 فءرط محهلا نع عجج قامتالاو رابغلا



 عبا وتالتاملكلا كل: خاو'تانوئلاهذهناذ ةيلكلارخآ ىا( رخال ةكرح
 ردا ماا نالرخالا عبذت لقت, !ورخالاةكرح عدن لاق امناواهرخاواتاكر> ||
 نيبال ذه د دك راسا: جهو *ىش لاخر يغن» ٠ هياهقوط رخل هلا اهةءب ادمن م :

 رك ذىلا ةجاخ الفكر | ئه ةيرلكلا ارخاف تاقناف نإ وتتلاو ةماعلا 2

 لعشتل مننالار لآ لن 1 الاف رخل ارخ . الا نم ردادَسملا تافدككر حلا

 ةغفملا دك ألا نوت هج رخن 3. (لمفلادبك اد ال 7 فشلا ف مولان وت

 اه يهدي دارملا ناف قلطنا لجزاب وح ىف نون اب في رغتاا ١١ ضصةشإالو 1

 نضورءملا ضراعا لغطت دوخولاو اهلاهةلطترخ الا ةكحرخ

 ىا(وهو) ىغملا اذهب لجرا مال :ةتكضرا اعبات قاطنا نون سلوأ |
 مسالا نوكح وا ةملك |ةننكما ىلع لدبام وهو ( نكعلل) نب وسلا!

 نانعمروصتب الذئ ا يحو ىف هرمعلا عزم ىف كب ريتمملا نيه ج ولا لعفلا هءشد مل

 لادااوهذ ةركشل وفرج نيب قراغلا وهو (ريكتتلاو)يفرصن ريغ :

 ىضاماوام تةوىقام اتيكيت كسا هضوخ نيعمريع هلوخ دمنا ىلع 1

 ميهاراودج- او ىفنيوتلااهاون الا توكس ل!تاكسا هادم نب ا ةأآ
 نوكيذان ٠ ماهئم ىئراالاناو ىخذزرا خراشا لاقز . يال وه ا, ريكا س وأ

 !ضراريكنتلا ديني لجو ىف ني وتلا لوقافاعم تاو .يلادحاو 27 : .

 نءاضوع مسالا قااموهو (ضودءلاو) نك لل ضحئالع هتاقحاذأؤ 3

 مويلافاذكن اك ذا مويى'دم ويك ةملكارخا ىلع ا كو :

 ةل+با تفذح الف اهدعب تناك لال ىلا ةفاضم تناك ذاوذ ا ىلا فاضح | |
 كالذكوذصقان هياكل قتالثل هللا نءاضوعنيوذتلا اهب قا فر ذالإ|

 مهضغي قوذفا ضغ'قوف مهضءبانا كلو ذئامو ذتعاسو ذئني> ١

 ىلءاشام وهو ( ةلباقماو ).كالذ ل ةءاو دحاو لكب ىااتاق لكب تررممدأ |

 نائم ةمالغ هيف ءاثلاو فلالاناف تاما ملا سلارك ذملا عجلان ون
 دب زو الذ فنودلا لباًمياما غيةدجوت لو ملا لار ّ نملا عج ف ةمالعواولل :
 تيعءاذاهنالءاط خرهو نكمل اهنا عهضعت جهوتو هلباةلءر +>1ىنناوتا| |

 ةيلعلا نيتلءلا تلال نكمل تناكول. نإ ونتلا هيف تش ةأسماالثم تاس :
 تافر كاع ناكاوت 1 ارك | نا وز كن شو ادلع 2. كدأناو :
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 مسا هنا لاعب نازاجافح ىنءعناكاذ اوي ط ,اناسنالان الك ىلا ءتهلوقك

 يحن كيال ةايعل هاو هم رد اءلو قرح وه ىذلا الك ظةلكدظفل نوكلى

 يتعميناك اذا هديقر أو أ ا زها نكل هد ضلاعم 22 ' لوقباع بطاح لا

 ' مد ردن أب قلاك *ل1ا نوعد# فس والا نع م اوحهفامل اضيااقد

 مسالاب ةضفتتا منالذكر هلال # ةنكاسلا ثرنأتلا ءات أ ةيفرطلا نع كلذ
 مهن. ثدنأتا) ةءالع رجالا لوا: نم نوكل (ىطاملا) (ىضاملا) لعفل !(نت)

 ىالد ةدك اس ءاّقلا هذهتاعح اعاو هع أف مسإ ملامالوءفموا ناك العاف

 ام.يذ ال هيلوأه با رعاىلع كلك 0 يو ملا ا : ىلع هذهنوكسإ

 (ريغار رهاظ ) [ئساممل ط|دز 20 (ناك ناذ) هيناقتامريخالا فرطاك

 واهمدعئيب و ٌتدنأَتلا ءانىالطإنيب ري تناق ىأ 0 ريع 250 نوم :

 ةلسملاهذهو لاصدالاو ىفدملاو غارب فري تدل: لا قاطلاىاويذ

 انه هوّتن :وملا ماكحا نمانهتا ماهذا تب كلي> نم م مدقت هت تركذاهذا الا تمد كو

 ( نيءجلاو ةنثتلا ةمالع قام! اماو )ثدن أتلاءان ماكحا نم اهنا ثيح ن
 كاسل نك 9نوديز ااوماقو نادي اانا ليم ال

 هيلادنسملا جياتحا لثم تامالعلاهذهىلا اهجاهتحامدعل ( فيعض ءضق)

 عجباو ةهشينلا هم العوايرصاعموا' ا ونعم نوكيدقهشن أت نال ثيثأ الاهم العىلا

 مزلي الئاراعك!ثتسرلفاهفءض ىلعت غل ااذاو روهظلا ةياغةرهاظايلاغ

 سحالا ل و٠ نه هلال دللا هب ىلا فور> ىه لب ةدافريغ نم .ركذلا ليقراعمالا 1

 عنمالو ةاحصل ا هلاقاما ذه ىنضرلا ح سش فو ثينأللاء اكل ءاغلا لاوحا ىلع

 اذه لك هىف ةداغلاو اهم رهاظلا لادباو رئاعك فورهلا هذه لعجن 5

 رخؤملا أدتيملاريخ تلا 10 والكلا نم لكلا ل دب ىف مهام لادبالا
 ىا هتنون ردصم لصالاىف © نب وزتلا 96 امه مريخلا ورا

 هنود اراعشا اني ونت نوتلا عا ءىشلان وثب هبام ىعسف انون ةتلخدا[ |
 ىهوان دحر ءصملاهي وبس عسا ذهاو ثودإلا نهردصملاىفا1 ههضورعو :

 لثم ةضراعلا ةكرحلا اهرضتالفامتاذيىا (ةنكاسنون)حالطصالا ىف

 عسا هلوهامجرخاؤاملاداو .كيىلو دلو نءنون كلاش ىهو لالا اداع
 11:15م 5225:7572 25757273 7 دما
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 زا 2 7 .ماغاما ل 3 0 مدل نو ب مولاما 9

 ركل لافلام املا نع رد عال مد ل اىلعا 0ع 5 اهئافو

 نال ةلئاازك 0 م١ نوكرنا وهو (لوالا) مقل لبق (ن 1(

 لد ءاغلا نعرظ: ا عطق عم مدقتلاز را نكيلثاو ىا (الاو) ءافلا ىلع

 نا'ري>ىفامناف ىقاطنءادب زناؤ هع موباما لد لثمرخآعنام اهيلا مضنا

 طسو:لان وك ناوهو ( قاسألا (ىلانألا ( مسلاليبق ( نف ) نك ( !هابقاعف لوعيال

 عنام ءاغلاءارو ن وكمال نا نيب:ر يم لئاغلا اذهو فوذ لا ط رمشنلا لوم
 || | ىناثلانود لوالا نع عانتمالا مكح عفر ةوفامالل ء4نوكينانيب ورخآ
 .زاماوهئاعوفرءناكأ ذااماو | وصنم ءامادعبامناك اذامالكلارب دمنا ذه

 ميثاق ن7 هدب *ىش ند نكيام هم لوالا بهذملا ىلع هريدعتو قا طذخ

 راصؤزكّذامل ءاغلاوام'نيئدي زطسوو طرمشلا لءفقذح و ام“ ماقماما

 قالا بهذملا ىلءو الواناك آم ءادتءالاب ديز عافتزاو قلطنف ديزاما

 لعذفذحو امه ماقماما ميقا قاطنم وهف ىا قلطنة ديز نكيام 4#

 بثاغلا لءفلا ةغيصإ خواطنتم وهف ديز ركذت امهم عفرلا رب دةتىلع

 هريدقتو فوذ#لا لدغلا لعاؤ هنان اعوؤرم ديز نوكينا ىلع لوهجلا
 مولعملا تطال لعفلا ةغيصب ةعجل امو ركذي امه بصتلاريدقت ىلع
 ريغد جوف وذل العقلا هي لوعقم هناباب وهنمة عا موننوكينا ىلع
 ةذيص ىلعر لرب دعت بصنتلاب قاطن هاذ . زاهازاو> م هويه عمرهاظ

 00 : ريدقتب م وما عفرب قاط ام او مولاماز اوجوبظا لاو ولعملا

 فصلا لثءاماو الخ الب امهزاوج مدععم بئاغلا لوه جلا ةص ىلع

 ةعوذرع اهذوك هل: ءاروهظال ةبوصتماهئاؤوامانيب ةطساولا نوكماع

 |ضخشل لوقناك عنماورجتلاوه عدرلا « الكعدرلا فرخ 6 اهةريكل
 أدعب 'ىئيدقو لوةناكىمالا ندا ىا كالاعدر الكل وة.ذ ككةض غبن نالف

 || ىل'باحضالىاالكأ ذكل عفا كلللاة نا كلوةك بلطلا ةباجا قنابلطلا

 ْ ةلجلا نوع #2 قد ا 9 و هلا 2 الكىا 0 ابدقولك

 * هلوقك +



 هي 0/1

 يكناو ضاه طرشلاف نوكريشل مكنأ مهوتعطانا هلل اوىا (نوكسشل
 نال ءاغلاب نائثالا مزلن ظرسشلا ءاجا ناكواهناف مسقلا باوج ن وكزيشلا|
 ليضنتىا (ليصغتللاماو ) ءاغلا هيف بح ءازج هعفاولا ةيعمالا نزلا
 اماو هتمرك اذ دب زاما كنوخا ىنءاج كالوق وحرك نلا ىف.ملكتملاهل جام
 اهولغم نوكي و نهذلا ىف هإ حااموا هزع تن ضرعاؤرششراعأو هتهافورع
 |« دقني نا ريغ نم فانيثسالا تءاجدقو نئارغلا ةطساوب صاؤحأل
 نو لمحملا لي ضذنتل تناك ى مو بننكلا لئاوا ىف ةعقاولا|ما وكن لاججا

 ريغلادمض روكذملا نوكي ثيحح دحاو مسقرك ذب قئكيدقو اهراركتا |
 ىف نذلااماو #4 ىلاعت هل وةكرخ الا ىلع ىردضلا دحا ةلالدل روك ذملا

 نيه ةروكذلااما لباقيامناف # هباشتام نوعبتيف عيز مهب ولق ٠
 نوءيثيف غيز مهبولفف سبا نيذلااماو ىا زادعم هنكل روكإ ذمزيغ
 افلا مول طرسشللاما ةلكناب مكاو تاهباشأملااهيلانودريو تامكملا
 || وه ىذلا ( اهلمذ قذح مارتلاو ) ىناسثلل لوالا ةيبيسو اهباوجىف
 اهئازج ىف هعقاولا (اهئافنيب و) اما نيبىا ( اهنيب ضوعو ) طرسشللا
 اهنريحاضيا اغلا ريح نالاسا'ريحوا اهّناف ريحىا ( اهريح ىفاممء رج)
 ءافلادعب عقوا 1 لوه«ماماو قاطنخدي زاماوحأ دبه را كالذن اكءاوس
 ديقمريغ اًقلطم اضي وعت ىا ( اًقلطم) قلطنم دي زوالا موباماوحنأ
 هب ويبس بهذم اذهو هزي وج مدعو ءاغلا ىلع نا كالذزيوج ل <
 ( ليقو ) اناطم هعدقت عسل مد ةءلازاوج ةصاخال هي وسس لعشكل
 طرشلا ( لومعم )اهئاف نيبو اهني عقوأم ىا(وه ) دربملا لئاقلا
 زو 4 لاح ةديةهريغ ةقاطم ةيلومعمىا (اتلطم) الع (فوذخا)

 يهذملا ىلع هر دهن اف (قاطنمدي ْرَد ةعجا مم .وباما لثم) همدع وميدقتلا ا
 || طرشلالءعذ قذح عملا موي قاطنم ديزف ”ىشنم نكياه٠ لوالا|

 اهئافواما نيب ةعجطبا موب طسووام## ماقماما ميقاو شن نكي ههىذلا|
 قطنم دي زف ةعجلا موياما راصف ءاز.للاو طرشلا ىف رح ىلاوت مزليالثا|
 ةعجلا موب * شن منكي امهم هريدقتف قالا بهذملا ىلع اماو ىرتاك |
 طظرشلا لعف فذخالف طرشلال مقل لومعم ةمجطامويف قاطنم ديزفأ



 ك1

 1 الز 2 0 اظل ا 0

 («ريغوا هب اع طرشلاميدقتي ( مالكلا احا نيب مس !| ىلا 001

 نا(و ) طرشلا ىجايو و مدع نقلا ( ريمي نا زاج ) طرمشلاربغ مدقت

 ريتعينا 5 ةءينا زاج ىنعملا نوكينا دب طرشلا ريجول 3 مسا (ىفلي )

 هلل اوان كلوتك ) مسقلاربتعيو طرسنس ثلا يضل او مسعلا جلي 5 6

 زاوجو طرشااربغ مبدقتل لاثم اذه لوالا ىنءملا ىلعف ( كنآ ىتأنن
 بالرز 7 رغىلع ارشن امهيلك زاو لاوميدوتلا اراسعابنو ف 0

 راعدعا زاوجو طرشلاريغ مدع: لاثماذه قانا ىعملاىلعو فالا

 رايتعاب و فالا بنترتربغ ىلع ميدقتلا رابتءاب رمشنلا نوكيذ ط شل

 0 ده درواااو متلجالاماو ىلا ناو) هير ىلع هربا

 0 هظسوت ربدقت ىلع مستلا رايتعا ةروصىفاط 0

 زاوج+و طرا مدع 3 لا مع اذه لوألا ىن ةولا ىلعو مدقتلا ربدعت ىلع

 ىنعملا ىلعو فللا بالرب ' ىلبعرسشذ اه :- امهراشعأب وهذ مسقلا رامّتعا

 لوالا را تعب سسنلاو هنا علا را راوجو لطول مدع ؟ للا م ىناثلا

 نم عم نيلاثملا نم لك 8 هيدئرت ريغ ىلع'ىتاثلا رايثعابو للا بائرت

 للان لوالا ىنءملا فال هيراتعانيب ىالتخا ىتاثلا عملا ثيح
 بددرت ىلع سشنلا روك ةياعر ناكناو هيلو لجل اريدقت ىلعو لواهياع

 لاسثل!لاسصت' دارا هنكأ لوالا ىلع ىناثلا لاثملا دقت ىضتقي فلل
 | ثر> نم اسس شذ ىلع نيغللامدقت ريدقت ىلع ناكمالا ردقب هل لثملاب

 ا ا وءاكردقموا هي ظفلتلاك ىا (طنغالاكمسقلا اريده و )امم الاثم

 ًاوحم ) مسّلل باوجلا ناكو ىضملاهدعب ىذلا طرسشلا ىف مزلف مالكلا

 ]| طرشلاف اوجرخا نما هلل او ىا ( نوجر يال اوجرخا نما ىلاعت هلوقأ |
 [] |مزإ ناكل طرشل ءازج ناكول هناذ مسقلا باوج نودجرذمالو ضاع
 ا امكنا يهوععطانا و) ىلاءتهلوفاذكو ١ 2 رخمالىاهبدلوا نوئااىذح

 # نو كرما



 دي 21/5 2+
 نيكرشملا نم دحا ناو ىلاعت هوقو (اردقنوا) :ةلثمالا نع ضاع( ظفلأ
 متئاودحاو متئان وكلمتولودحا كراا ناو ىانوكلمت متنا واو كراج ا

 د>ااما رهالا اههرمسفب نيذوذحم نيلعمل نالعأو اهلي ناعوذ ىم
 راص لعقلا فذحاللا اًريمسم الصنم اريعك ناك هنالذ متنااماو رغهاظف

 لعفلا فذح نال فوذحلا ىلءغلا لعاغل اديك أ: سلو ازراب الصفنمأ]]
 لدقلا موزل لجا نمو ىا(همتنمو)هدحو لعفلا فذ نم دغبا لعاشلاوأ |

 (يزالإ ارسسكلابال(ححقلابكنا) هاف قوذحلا (وا) دعب (ليقر امهدعبأ
 وهو ةيلعافلل حلاصلاو وادعب ردعملا لعفلل ( لعاف (.هياويعم عم ناىاأأا

 لصالا نال قلطنم هيف عقيْنا قيلي عضوم ىف ىا( قلطنم عضوم )أ لعفلا ةغيصب ىا (لعفلابتقاطنا )لبق (و) هذ وكمال ةدوتفملانا
 لعافلا مسا عضوم روكسصحذللا لمغلا ( نوكيل ) دارفالا وهناربخ ىف

 كناوا لاةبالو تقلطنا كاوا لاقيف فوذلا لءغلا ند (ضوعلاك )|
 اهنوكلن او رمت هند هلدبالردقملا لءغلا نال ض وعلاك لاقاماو قاطنمإ
 وهف انهه ردقملا تبث ىنعم ىلع لدن توبثلاو ىقيفحلا مم ىلع ةلادأ
 ندم هع ضوع اربخ عقاولا لءقلاو عملا ثر> نه هسنع ضوعأ
 لب ردغملا لعفلا نع ايقيقح اضوع امهنم 'ىش سدلف ظفللا ثيح ١
 "رد صءنم لعقلا قاقتشا نكي اهتم ريتا ناكاذا اذهو ضوعلاك |
 مسالا كلذ عوقو (زاج)أدنم لعفلا قاةتشا نكمال ( ادءاج نآك ناو)أ
 ىلاعت هلوقك ربا عضومىف لعغلا عوقورذعتىا ( هرذعتل) اريخدماجلا|
 عضوبف اة: كيد نسل مالقالا نأذ * مالقا ةرجضت نم ضرالا ىنأم ناولو ٠

 ملكت انامز لواىفىا ( مالكلا لوا مسقلا مدهتاذاو ) هعضوم 0 هلعف
 مدقتب مسقلا ط سوت نعهبزّر>اوا نامز فرطدن وكل ىفكلرت حصمق مالكللاب
 مال ى' ( ىضاملا همزل ) مدت قلعتم ( طرشلا ىلع ) طرشلا ريغ
 ىلءنوكيل ( ئءمدوااظفل) ايضامهدعب عقاولا طرمشلا نوكيا مسَملا
 ُثح باوملا طرشلا ىا ىباطيف طرشلا تاودا هيذ ملال هجو

 ( مسقلل باول ناكو ) باوللا ىف ىا هيف طرشلا تاودالع ظ
 طرشلاو مسدللال ( اظذل ) طرشلا ىلع همدقن لردب مه'هنوكل طقفإاا

 2 ظ

 مدرع »هل

| 



 ]| ضءبىول,ةئسملا ىلع ل خدناو ىضالل ىه ىنعب ( ةسكعولو ىطاملا ىلع
 0 ' ندا + دءاوسلا, ةئساللْن |ناهانءمو ىذا 2 واو لاش 2 "تال نا حبسا

 ٠ لاثملا ئءذ كل: مرك :هركأ ناو ك.ركأ يد ءرك ناو ىدالاوا عدا كلا

 ْ عفو لابقتمالآ قف ققارك كم ءعقو نا ىنعي لرالا لاثملا نعم هشعب ىلإكل

 تيرضؤاوح ثاخدام#ياىلعىضللوا كالذكو 4 8 كمار ك( اضنا تى

 ىضالا فى رص كد عقوواىادحاو ىنعع برم با بردنخبو لو تيب

 ْ ا ةءاوقوص ليفان نراك ليعتس دقو هيفاضإا كب سضؤم عقودَمَف

 ءاغتالول ناروهكملانا عاو مكترعع || ولو ةكرتشمو ةريخ ةئموم همالو

 صا لو صد قيلعتلذصوضوءاهذاف اها :عممزالا ذهو لالا ءاقتنال ىلإ لإ

 7 أ لالا اردتم صح ناك اموديا ءةردعمر ثلا ءلوصاطو دا املا

 - تاقاذ افاضنا هبواعأم ءاقتا هنافشا لحال مز ةاهطق 4 أ يه

 أى ى#ث لوص 4 ىناملا ىفماركألا لوص+ تقلعد ف كتافركأل ىئئجوا
 ظ ىجملا ءاف الاسم مارك الاء ءاع دنا بوكا و اعمامهؤافتبا مزليف هيفردعم

 || معتسل دقو فراهتملا رثكلا وه ىئعملا اذديهيو | لامتتساو يلكتملا عزى

 | .موزلملا ءاقشنا ىلع هبل دس لمزاللا ٠ .اهنتاب لو ولا دا 0

 | داسفلا موزا لع لدنا:عهولن افاد سل هلل اال ةهملااتعةناكو |ىلاعت هلوقك

 أ األاح ٠ 00 ددعلا ١-5 كالد# نءمعيف الا“ نا خِلعو ههل ١ اا

 ٍْ ا الو ىناثلاءاغتال لوالا 2 وانا فن 1 مهول لامع“ دال |

 ظ ١ زاللا اهتابلالدت سالا عام ىف هيلادحي ن قدم 3 ردن لوروهثل

 ااًادحا 5 هدم س ناد . روهثنملا ىعءملاناو 0 موزلملا ءاغتنا ىلع مولعملا

 ا !أذ لال :ساان.ةهروصتبالف عقاولا بسد 2 نيم وأ ف نيد 00

 ١ اغتثانا تطإ_ى ا مع نا د_صقتمل هارب ىلثجوا تلقاذا

 1 ا ةتناناو دأ .مولعم نينا هحالأ دلو ىئ ل 1 ءافثان روث ىحا

 ا ايكالا يما همالعإ 0 9 ع هما 0 لول

 ) 8 ركل 1 1 3 ءيشلا كالذ لب رف

 ظ م 1 الا هز اهالا را تسااذإ د مار تضفالا درع رارسا | ناببأ



 86 ةخفنأ
 وح يسلب ىلعشلا نيب واهس لصفلا زوو كهجو باس ىزدقأ
 ةز#)اماهفتسالا|ؤرح 96 !نهاستب ىرمعل دوو# تزد ا هلل اودق
 أد رعامهتالدلاه ريحي امام 40 دؤتبال # مالكلار دصاب# لهو
 دب زا ةرعالا ىف( لوقت )ةيلع ةلاوديعسالا لع ن الخ دتورءاكمالكماا عاولا
 أ ماقل هنو ماقد ةةلهامهمش لوقت (لهكادكو ديز ماقا)ةياَمملا ق( واف
 | | ال ءذوا اااه يفر ناك ءاوس ةيعسا لكل عل خدت ةزمملا ناآلاديز
 || ىلءالا ماقدي ز هو لءفاهربخ ةيعسا ىلع لدتالا هنافله فالح
 ىلا ءئ هلو ىف لدالا ىلع تءاجايدف ىنم؟نوكت نااهلد نال كلذر ذوذش
 أ ل ءذالا مزاوا نم هود قا هلصا ناكآلش ىتادق ىا نإسنالا ىلبع ىفا لهأ
 فلالا ىلا تاو ىبجلاب ادوهع تركذت اهنريجف التف تأر ناف ش٠
 (اذرصت عاةزملا وأ ةلها ذ هنع تاس ه'ريح ىف ءرت لن او هتقنأع ةفواألا|
 || نمزتكا ١_يزالا عتس'عضاومو اهل عيعتسا رابتعاب هيف ىف سطل |

 ءالا"لبع ةزرم4لا لاخ دان( تب رضاديز'لوةت)لهفف رمصتتلا

 !| ف ىنيءض لهو كلن. نسم ريغ اوقوا دي ز كب ضب ىضرتا هلصا رولا نحر ماسلا و لالا | نال ةقيهلاب ىو دم عيضوملاا ذه لثم ىف هنع م هةذسملا الادب زاب رمل دمام ىهو دب وتببلا نع ماكتمأ له نو دراكن لابو لف ذيام تل دام تاثال زم لاب لوا تبا ىزتممأ هياوجو اهاسفولا) 3113 ا )لوقن(و)تفرعال تب ضادب زله فالخ لءتلا
 !هلذذو دقني طولا | لصالا ىهىلاذ زيه لإ .عتسأو هنع ميهشتسملا ددعلا ل رمالا دا عع انا ىلع هي داه ثْنسالاو ارها_سأ ماوةتسالا هصقاملاعذاو ةلصتلا مالذل داعم تزعل ل ءكوأ ورك ماء دنت تب دقو تبنأ تئسحا ديلا ديزا) لو 22(و) هنم ديو فاهم ةنم# 'ىالخ يلق فنيل ماه ةدسألا

 د 8 و نتفزعاك مسقلاب 1 نالةدعطقيمامأ عمل هعدنو قيلاو ب سنا ةيف ىوقالاو ماه ةتسالا باد 0

 وح راشلالاق اذلو ةهبش
ٍ 

 لاؤ سلا نم بارض اللا منالد دعتي لاهم طةنملا ما ةروص ف هزع ميه لس
١ 

 جدع هدب و! وهتداع فالخيىل

 تا

 6 نوتسلاو عبارلا تببلا 9“
 تنسح هلل اودق ) لْئاَمْلا لوق
 هلود ) ارهاس تد را دوو

 دق نيب طسوت» مسق هلل اوأ 2-6

 ىرمعل هلل و هرب دهنو مونلادض

 ظ مل رك عديز له كلوةنافةنم#لاب ةردقالا مايرخأ لوس فييثساو لوال
 أ( ىمواون اكن حلاو عقواما ذاملوش(و زور كدنع'لب زد فرع ما
 ٌْ (لهزود)ةه طاعإفورملا نءواولاوءاغلاو م ىلع :نم#)' لاخداب نآك

 |١ لخ و ناو لا رقتسالل نا سعاد *6 مالّرلاردص!ملاماو ولون طرسش ْ فو رح # اهفرمصت فرصة الف ةزه4ل عرف اهنوك ل هفالخ

 نزولا ةماقتسا أ

 ظ 08(



 ًأرطناللب مسمع عابشاب ًارنالهناالا ىناثلاهب ريض نمي وطلا نءوهو ةيبظناكى اك الل ناك او فاكلا عم
 ”ثلاثلاثدبلا 00 ةضررءك # "1 < د اضوروم ناعافمنزو ىبع هب سض نوكيف ميلا نوكسإ ا 0

 ةكفامم # رعسامو ىرسس 0

 سوماغلا ىف(رتاكج عجدلاذا نح
 عسجباو ك الهلا حضلاب روملا

 فاسضلا نيب ةدازالو روحا
 ىرس ند ىرسو هلا قاضملاو

 مذاب ىرسو رسكلاب ىرسمإ

 الياراس ا ىرساو محتلاب ىرسو

 ىذلا ن اههس ) ىلاعز هل ومك

 ىناذك ( البل ه كعب ىرسأ

 ًارعشامو ىف واولاو حادحلا رات

 ضام رعش و ةيفاث امو هيأ اح

 هب قاعتم هكفاي ىف ءابلاو ععقعمي

 ىف اسصن الا كفالان دارملاو
 ارضا ىءعرشجو ب القنالاو

 هلوقك فوذ# 1 لءذال ريسفت
 (تروك نقلا اذإ) ىاشمعت

 |لض اشنا هلاقام ىلع ىعملاو

 13 معامو كلاهما دب ف
 9 ىلإ ء 9 م ا

 كفل 1 فذ اكلنا

 |هب د اهشنسالاو ه_ءةنبال نكل
 اهيداز تذش ةدئازإ الا لع

 يلا اخف لاو فان ضل نب

 برضلان + نجرلا رك نم ومو
 ناالا ىلوالا ضورعلا نم لوالا
 نيف احز هتادتاو هطورع ىف

 6 ىل اع ىوطم هلال اضيا 807 هيف ىنعا كلذك او فخ هنزو نو. ام متم 9 3

 ناعف دسم هن هنزود ناعفتم ن نزو ىلع

 د:عوهاما ياقلب ذي ردصملاام صاصتخاو كجورخ |[
 ةريغزوجو هيوببس

 ١ م6 ىفعذو امالياق ناكناو قااوهوىذرا حراشلالاقو هيعءالاأاهدعب

 (ةيعالل) ةددشملا ةحوتفملا(ناو) ةيقاناددلا أها !هدلاىفا ومبأ# هغال ||

 ٍ .اةفلاوي مالا اهون زوجتاع ةئك اذاالاةضاخ“ 3 الا ةلمملا ىا

 ىذلا راك وأ: ىفاهلع واه در -ىقىل ,علاهذأ هم اللا هن وكي ىعمو

 ني ىعاوض هانعم قوا كمايق ىا كَم كنا .غا م اهريخ ردصم وه

 ادب اذهنا ىنبخا ودع : نوكلاردق رذعتنافدبز ٠ هوخاىيا كلوخا !ديز

 4 اموأو ال اواو ) نيثدشم (الاواله 0 كالا فقورد> 0 اديز /اديز هنوك.

 ىمآل' لوأن بو رص 5 ا ا (مالكلاردص اردصص

 ا را ا

 مجاوتلا ىضاملا ىلع تاخداذا اهائءؤ هب رست اديز الهو هّمن رضا دير

 هل باطلاو لعغلا ىلع ضاا عراضللا فا هانعمو لعقلا كرت ىلعمؤللاو
 تاؤدقىذلا ىكاملا ف ضد وعلا !نوكمالو مالا 31 .عراضملا ف ىهف

 ||| هكرادت ن كمي اًنبش ىنضاملا ىفكرتدنا ىلع بطاخ ا مول ىفاريثك ل بعتسلا هذاالا

 ةناكاه لُثهلعف ىلع 3 مدلل ” ىنعملا ت ترد ند اهناكف لبق 2: ملا

 «ذهن او امه اهي لاهل ى ع (دق) بَ رقنلاو 0 عقوتألا فرح 2

 هنا ُمنقيفدهلا نعم ناهي 1: الن عراضملاوا ىضاملا ىلعت ا داذافرملا

 ١ ْ عم ملاخلان 6 بي رعتلا ىضاملافىعملا اذهىلاعضاوملا ضء؛ىف فاض

 | : قوتي للوفناكب يرق نعامق اوبط (ئخللا عووت ةههردص عن وكب ى ا عقوتلا

 | |لوق هثمو هعقوت 2 كا ترك) نعلصحدقىا بكرد5 ريهالاب وك

 | عقوتلاو نيوهلا ةععج ناعم ةخاث 8- أممفؤ هب نإ ل ءاودق نذؤملا

 | بكردق لوقناكعقوتريغن ماند نشل قطع !اعم نوكتدقو بي رقتلاو

 | ١ هر>و مزاجو بصان ن عد رجلا(عراضألاىف ىدو )هبوكر رعقوتب - لن لاطز

 ناو لدلقتلا باغالا ف ق.ةيعلا ىلا فاضنيىا ( ليلقتلا ) سيقنت

 ىءهن .٠ حادوت < قيد 1 ,عتسترقو قدصل دقو ذكلا ١ اوفو لياقتل

 ناعتت 2م ناعفتسد نع أعم 3 ناعاعم ناععتسم



 ديك كا 4
 0 سس تمتص خس تسغتستسختصسس سس سس

 و2 نعموا وراعالوديز قءاجام وا ظغل (ىل'دعب) ةفطاعلا( واولاعما : دازتال ةلكىا (الول اذهنملدب اهدعب رورو ةركنا هلك اهيفامليقو ْ
 ةبردصلانادعب) دازت(و) نيلاضلاالو مهيلع بوضغلاريغيملامتءلوق

 (تاقو ) رك نا ىا كن سحاذا ند ملال نأ كعءنمام# ىلاعت هلوقو ||
 اذهب مسقاالو ةهقلاموب مسقاال ىلاعت هوقو (مسقا لبق )الةدانذأ ١

 0 ا كا 5 ةتس ثيدث هيضقلا ءالج ىلع هيبنتا اسهذ دا زق شسلاو دليلا

 (نهركذ مدع ماللاو ءاسبلاونمو) كيه ىاراح ند تللاه ىأ نا عوج

 نر # اهراركت ىلا ةاحالف اهتدابز عض وم رك ذ ىلع العشم
 وباىاديز قءاجو< درغملازه مهلك سعت ىهذ #2 ىاريسفتلا
 ّرصتم) ناىا (ىهوناو) تامىا هقزر عطق لولاك هاو هلل اديع
 فراظا' ىف ورظملار رقت لوداع مرر ةتمل فب ىا(لوقلا ىنعم فام

 لوقلا ىءمق شدلام دعن الو لولا حي رص دع عقن الذ هيع تو ريغ

 دوم لولا حءسد ريغ ظعاإ اردعم الوعؤمالا و ىف سيشنال ىوهذ

 ريسغت مهارااينا هلوقف #2 ميهاربااينا هانيدابو # ىلاءت هلوق وك هائعم
 كالوق كالذكو ميهاربأاب انلوق وه ظفب هانيدان ىا ريهقملا هاذيذان لوعفل
 ىلع لاد فر>ناذ تنا وه اثيش هبلا تيك ى!نثانا هيلا شسرشكلا
 مهل تلقام # ىلاعت هلوقو تبتكل ردقملا هب ل وعملا ريق كلا
 ىو ىريهعالريسفت هللا اودبعانا هلوقف #2 هللا اودرعا ناهب نت م'امالا |
 لوعقمهنال ٌييحاام ىلاسعت هلوق ىفامل اريسنن سبلو لوقلا نعم ترحا ١

 وه ىذلا جونا ريسفت هيف ذقا نا هلوقف هيف ذقا نا جوبام كلما
 ةخوشملا 4 ناوامردصملا فورح ايلا قهالفلا ل وعقل
 ميلا ةحوتغملاناوام ىأ (نالوالاو ( ةيدنشما ةحوتفملا «(ناو) را
 (ينالمحف ديلعع الخلا ىلع نالخدنىا ةيلعفلا :نرمللاى ا ( ةيلعفلل)
 تيحرام ضرالا م4:لع تةاشضو# ناس هلودؤص اكسال لب وأتى

 ماسدعلا لضافؤلا لاق ## يسلا

 وطعلا يسسلا قراوملا ىؤ د
 -ئيدبلاو سأرلا عفرو .ل واذا
 لواطت ودك ةثلثم وطع ىط و

 ةرضانلاو ه:هلوانثيلر حشا ىلا
 ةقرو ل اه ةرمضتلا ةديدشلا
 لك ةرمضنخلا ةديدش ىأ ه سدت

 انيتاونامويو #8 هردص لوقا
 ©آ ةيبظزاك * مسعم مد ول

 انينأَت مانالا نم اهويو ىنعملاو
 ليقو ليج هجوب هب ويح اهذه
 رظان ىلا ليم ةبظ اهناك نيا
 رشا اذهناصغا ىلاىا سلا
 تلق هنا ىلع هبدد اهثاسالاو

 ناوكسو ةزمهلا محب نأ ةدابز
 ىاكلا عمةدانزْلا فر>نءنونلا

 امندانز ذو أل



 ٌسوماعلا ىف(ماقللا نا نهمبح ىوج نها# ءاهش بعحأل له ىرعش تول )رعاشل هلوق < نوتسسلاو ىدااتيبلا 9

 لوقا ماصغلا ل ضال هلاقام ىلع
 هفمجوردصلا ىفءادلايدارملا

 لام قل
 ءالا ٌتقْذَح ةرعُس هلصاهيومدس

 ريا ذح مارا دفا ضالا درع
 ماههتسالااؤدا مه ىرعش تاق

 تيل ريدقتلاو عم هلوعقم وهو

 ماهذتسالا اذ م هنع لس اب ىلع
 ضع رك ذاك ىلع را_يصاع

 ءاةللان ىف نا هلوقو لمكلا

 فرح ديد_كنذلاورسكلاب ىنءإ
 ءاقألا معن ىا معن ىنعع قيدصت

 الا نآكإ قمع
 سعلا ء] فش ةباو_خلا
 زمنانا ىلع هب د امشتساو

 دعب ءاح دق با الا قورح

 ءاعدلا قيدصتلءاج اي ماهتسالا
 نم « تيبلا اذهءريخلا قددصأو

 نئال_ءاز هلاصإأ ىف وطار علا

 اذهو نيه ْن العاق ناعقتسم

 هنم ةيناثلا ضورعلا نمتيبلا

 نلعاف ترو لح ةقودحم ىهو

 ىناثلا عارصل اود واهم رمضك

 نلع ايهمنزو 0 نوم

 *[0 6 ن وتسلاو ىت اثلا تدبلا
 لاوطعت ةيمطن اكرعاشلال ود

 سخان

2. 

 >-ماقملانهىفاعاكردصلاف 5008# « 

 نا كيلا ىتلج- ةقان هلل انغل لاق ناريب ْلانبا لوقو اضن ءاعدلا
 أل ىف اضيا ماهفتسالا دعب ءاجو اهبكرو ةقانلا كت هللا نعل ىا # اهيكارو
 ظ ©ءاقالا نا نوبحىوج نم#ءافش بسحأ لهىرعشتبا#ر ءاشل لوق
 1 0 نكد امى اخ نيهضوملا ن نيذهىف ميدل يخل , اقشءاقللا ممنىا

 |ى ورا هذهت يعسامئاود# ةدانزلا فور دا منال رع

 ا
| 

 | عفت نيد ةديآز [منوكى عمو ةدئازالا عشا اهمذ االةرئاز عقتدقا امذالدءاوز

 [داوذ امناؤالصااما ةدئافالاهناال للتذال !منودب ىنعملا لصانا ةداز

 نءىاكىءملاديك أتذيونءملاو ةيغفلاماو ذي وزءماما برعلا مالكىف
 ٍْ | نييزت ىو ةيظفالا ةدئافلااساو 4 امريخىف ءالاو ةيقارغت :يآلا

 ش 533 اسمي مالكلااوا ةملكلانوكو وا وا ميصفا اعادانزب هنوكو لغذؤالا

 أن نءاسهواخ زو< الو كالذريغأ ما عدض#لا ن بىطوا رعشلا نزو ةءاعتسال

 ااسعهالو ءاوععلا مالكفا ىفالا كالذ ىرجالو اًمبع تدعلالاو انعم نيدااَذْلا

 || (ناف ماللاوءابااو ابلاو نموالوامو) نيتْعَ 1 (ناووأ) ىلا_هثىرام || مالكىف

 ا اموت ىنلا ديك تلاريشك(ةيفانل امم. دازتنونلا نو هلا

 1 |(ةيردصللا)ام 0 )يآ ةدان ز نىا !(تاقو) !كب تيار امى'ادبز تد ءازنا

 ١ | اههددابزتاق )و ( ديسواج ةزدم انو داقلأ ساجناام ىرطتن او

 ا 2352 3 انزع ةزيعلا - (ناو) َتةديزم اذا ملوح ) 0 عماضوأ

 | مدعتملا(مسع اواو ني ,دارت (و )ريشملا» احنا 15 وكاريثك (تاهم) دار

 وح وحن (فاكلاعم اعتداب ز( تلقو) ب كير ماقولنا هلل و هيلع

 || (امو )ر لأ ةنباد ليد :اورريدعب ىلع #3 مس ا رمان ىلا وطع ددبط ف 171

 مم -(و) ميرخا جرخلاذا ( سعب 3 جرخا مير اءاذاوك (اذا عيد )دازت
 لامس الا هلفاوعدت وعدت امااو (ىا)عم 9 بهذا يهذتام هدنأه موج ©

 | يسال و) نساجا ساكس غءاوخ (نبا) امم (و) 2

 تاوداىا ارم عم تاروكذلل كالت نوك لاح نيل ارمشدلا

 أ كل اا ند هجر امةوح( را ٠ زمني عي(ز) طرسُشلا
 ةششممسللل

 ا
| 
 أ

 1 1 قل اا طق وقنا و ا(تلقو) ىلا ع3 دص دي زو ءلقاعو اوقرعأ ةادمطخامم
 0| ه
|1 
 |!( م

45 نيلجالااعاو مرجامريغن تين (قيشلا عم راو هدانز
 



 دك 4

 ادعام سي رقايد'زاةناكو( بي نقلا ةزههلاو)ءاياان ركسوةرمهلا حل
 نفك د:2سرقىلا مق بد رقلاناؤاضراط سوتملا هيف ىللخديؤ ديعبلا| 8

 برقلا ةدانزإ ف صتمبرقاىلاوىا ةلكلو ةداب زريغ نم برشلا لبصاب
 لباقلا عملا بي رقلاف نان م هلركذي لان ديعبلا فال ةزهلا هلوأ
 معن باجيالا فرر> ) برقلا لاهو دعبلا لاك نيب طسوتملاوه برذالا

 هزيم. هلارسسكب (ناوريجو لجاو)ءايلا نو سو ةزم.هلارسشكب( ىاوىلب وأ
 ا هديععمت هج وني.فو ردا كلت ىناعم ناب نو هدد وزلا حدو ١
 اماهفتساهنوعطمل ء_ةقوىا ( اهفيسامل ةررعم عنف ) باد ال' فور |

 ديز مةيملاباوجىفودي زماقىنءميدي ز ماقاباوج فى اريخوا ناك
 هائءهْناف ا رفكن اكل عنان عه ىلب عضو «ىف ليقواوانب د مكب روما باوج ىف ىلب نءذ دي ز ماق ىنءمدي زمشب ىلا باوج ىف ىلب ود مدن لع ٠
 تاينالل اندصت اهل انهه معن لام ءتسازو <لبقو اب ريس نئيحلا
 دب زأن د>١لاؤواف ىرعلاىف اذه رهتشادقو ىئنلا راكنا نم داةتسملا |

 ىلا ضفنت ىنعي ( ىف باجاب ةصتخ ىلب و )ىنلادعب تابثالا رب رقتلا ىلب ماعم موعبو ارارقانوك مندي زلاقو مهرد فلا كك_يلع ىل سبا
 ىلب و ماهفتسالا نعا درحت ىلا تالذ ناك ءاوساياجا هلدجو مدقتملا |
 ىلا ضقنلن ذا ىهفهبانورقموا مام دقىا دي ز مافأم لاق نم باو+ىف أ
 ىلبىا# ىلباولاق مكب رب تسل 4 ىلا.عت هلوقك ماهفتسالا كلذ دعب ىذلا
 باو ىفلوقناك باالا قيدصتلد وذشلا ليدس ىلعءأج دقواشب رنا
 ةيلغىف كشال ( ماهؤتسالا دعب تانثا ىاو )دين مق ليا را
 ريخلا قيدصتل'ىئجداهناممضعب ركذو ماه غتسالابة قوي سم هلام عتسأا
 فنصملا هركذال لاا دهو عن نعى انا كالام لإ اركذو اضدا
 مهشنقلا ل_هفركذ ريغ ند مسا عمالا لمعتسنالى ا( مسقل اسهمزاي و)
 لوقت ىرمعأو هللاو برلاالا هيرمسةملان وكيالو رو ىاتعسفا لاقيالف
 ناو) محلاو رسكلاب (ريجو لجاو) ىرم“ ىاو هللاو ىأو ىبرو ىأ
 قيدصتل ناءاجو تأي لوا ىنادقىا كأي لوادي ز كانا ربخحلل ناوا ريجوا لجا.كالوةكربملا قيدصت محدنلا ضعب ىفو (ريؤملل قي دص
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 ا ماكل اة سنلى' (اًيءءانهدحال) ةثاثلا فو را ةذه ( نكل اليو لعلنا ىلءذ داه ثنسال م
 ىنثنال ةيلكف نيب معلا ىلع هياع قوطعءملاو قوطعملا ننالا نم دا ىلا لءل قا رج فرح نوب دو
 ل تودمدبل انهه 00 2 هياع فوط هلأ ثباث هلا مكمل راوغملاىبا لاق اذلو راوةملاىنا
 || دعبلب هلكذإأ قفل لدفن !يكفور عال دي ز ىفءاج ا نأ[ هو فلالاب لثب لو ءايلا
 ليدي زقئلاجو قولا ىلا لاحم فلا نع كلا فرسسا تالا نآلث لاثأا هب سم نم ليوط
 ىلع هياط فوطلا نودفواظملا هيق؟ ىلا 1 اعل ىاقز ٍِع نزوىلع نيتيملا ده تريم

 لل هيلع مك لهناكف هنعتوكسملا م 2 -قف هياعفوط ءملارال 00 ناضويعم ناطورعأاو ناوعذ
 انيال طع نب راب لكيلا 7 عقر ىذلاراخالاو همدعتالو ري ارال : 2 ةةوورع نوكنال لدوطلا نال

 ورع ليديز ىتءاجامو <قالادعب لبدلك اماو لب ةملكب مكذلا هنعفرسع تببلا نكي ملام ةض و.ةمالا
 نع ىئاملا كفل ةيابأ# ةلكنا ىلا ىهضعب بهذف قالخ هين || "يم يع ان صأه ىلع اعزمصم

 اور عى ءاجاممل؛ىاور ءلبد زى. نا فويل ىلا هيلع واظءملا

 كل تبن امنا ىلا بهذ معضم ودنع توكسملا رك> ىف ل2 فوطملاو

 توكسملا مك>ىف هيلع فوطءملاو فوطعلل هياع ان اولا

 امادي زو ورعىتءاجلب ورعلبدي ز ىءاجام ىف هنعىتمأ مكتلاواهنع
 ريغى ( ىئالل ةمزال نكلاو ١ هذع م ؟ يدل اوا هزع راق مكحىف

 نوكتفال ةضيقن ىهف درفملا ىلعدرف ملا فطءاتناكن انةودلمتس
 ماقام و لوالانع مكمل ىننل ةءزال نوكتف لوالا نعىتااه باجي
 ىهذ ةلجخلا ىلع ديلا كال تناك ن اواؤزرع ءام ىا ا 1-0 1

 ل|دعبيو اهدعبام ت امال ةلادعف تابنالاو ىنا ادعب اهدتحم لت هرعظذ

 ]| |ديز ىنءاجامو "ع ورع نكل ديز ىنءاج وحن اهدعبام ىنل تابثالا

 1 فورد ىف نودي نإ .عتسم ريغ رب دعت لك ىل»د ءاجدة ورع 4

 لفغيالنح اهلكحرلا اهبردصإ # اهواماوالا هيسذتلا

 الا ود هيبنتلافورح تيع*اذهلاو هيأ' ىاكتملا قايم ”ئش نع بطاخملا

 ظ ىلع تادرغملا نه ةصاخ اهلخدتو أف دب ز اهو ءاق ديز اهاو مفدي

 ||| اهباعم نيعتبالىلا ةراشالا نع بطاخلا لغغيال ىح ةراشالا ءاعم

 1 و وو

 1 (اه عا[ ءادلا فورح) ءال وهو ناناهو نادهو اناهو اذهوح اهدالا

 اواودنعلا 1 ا وااو ( 3 + ثتد رعْلا اذ 1 دعي تداهذال كعك نن
0" 



 ب4 نءاياعد عادو رعاشلا لوق * نوتتلاتبلا# « 2< 9+ ناعاشم نو ىلع نو. ءاهنءدحاو لك نالاءاحز هبرضو هلادتباو ةضورعفف ناالا قوألا ة_ضوزعا ل والا هب ص نه ةلارصلا
 ىبا هلوقؤو ءادصلاو ت اوصل 1 الكلا لوا فز ل هك ندو هلوق لع رصتقاوأو ةجاع“نع واالرخا | ل نوذلا رسكب ناكن ااماو اذهأ ديلعع رف ةلصاملا عوقو دا نطل ةنكلدحاو :انعدلا هنن ذارل ال سوقو داود || رماني ءضوملا ىف هع هيلاراشلاؤامثدحا دوجوإ ملكتملا داقتعا ىف ءاطخلا ىادنل+ر لاقي دول انونلا - ١ ل.ة>الا لك ىننب باي دقوالوأ ؛1.اجنيرعتلا ىلءالامهدحا نا ل قسلاب ىدنلا هلوق (بي رق كنمراوغملا | دوصتملانالمنوالباماوج حدد ةافورعاماوديزامائل اجواوركواديزأ ىبالمل # ةوعد توصل عقراوأ ؛1.أ'تاقاذ' ام ةرمهلا عماماووا ف الخ نيبعتلا نا ديفيالاحعنال(الوا ١ :نود) هدع لاؤسلانال نيرمالادحا نيبعتبىا(نيبعتلب) ةلصتللامأ |
 1 3 هنا تنل . 51006 1 . 0 هه 2

: 
 / هةعطقنلا)ه'(و) 2 الا ”س>اورسصخا ل اا للا وكللا نط | نوكسو مينا را راوي 000 مكح لك قاعنوزج لهلوق ىلعنييعتلاباهنا وج ناك هلوة ف طعوأ
 ف -2 50 مم 00 700 : 1 1 6 ى 0 دصم فص ل | نيؤطاعداربا مزلي ف طءالاضيأ ىهتناكو لفة ةطاعلاواولا هيلع ل ى مو رضاح سا ع داوأ] | اضراو هياق فوطغما لق عقتملالاو ةةطاعلا فورأسأ نم تمس لاش 0 1 بي هل. افو | | ىلا ةادكأ أ ضعب بهذوور عوادي ز اجو بال نكلو ورعوادي ذام هل وعفم زرارلا ريعضلاو قلطمأأ | ىنءاجوحتاماب هءاع فوط ءملاردضي نا زوو اب رخآ ىلع ف طءاذ لع 6 5 هلوقو 4 قاعتم ىءب( واعمةراج)كشنلا ىلبع ب“ مالكلا نارمالا لوا نه «يلورعاماوديز ىلا نم فا محاد هيف هلعاؤو || | اها ىتءاجوحاماب فوطملا هيلع فطعمارابالوا هياعفوطءملا ند عراسضضم بيكو ة.ماه هدسأ : نا مزلي امان رخا ىلع ىش فطعاذا ىءناهءمالا "و ,عتسم ريغ ىا (اماأع 1 نو موق ١ أ فود : همز هلع فوطدملا لبةاماو ( ىناثلا ما هذ سالاب لوالا ماهشتسالا ن 1 ىدانملاو ءادستلا ف رحاتوأ بارمضالا دص هن ني>ورعا لبى و رع مائل دن عدي و لوقت اكماهفتسااماو عادلا عجار هيف هل ءافو ضاعأا |" شب ىها لب ىا هاش ما كلوقبا منع نوهغتساؤرخآ ىشوا ةاشاهنا ف تككشا امدو اهبرورث عادو بر مرار >الا ادهنع تضرعا لباب تسلا أ ناعالا دي ريخ لانج ىهو ىءمواولاؤهبارعااماو هتغل ذه لبال هاا ىنلا هعيطقلا ىأ (ةاشما لبالاهنا)كللوق (لشم) ريخاما ا هلبقأ راتخلا ىفاذك ب رعلا ىف وانا عقاولاو ىناالا فك شلال (ةزمهلا )لان( و) لرالان ءبارمضالا ف( لك | روهشمم لج ر ىهعلا ني_غلا ماو 4 6 قيرط ىلعأ

 : 7 ١ 0 1 235000 ٠ : 0 نعو تفرعات مالكلا لواىف كلا ىلع هسئتلل لب ف طعلل تسيل هيلك يدل ود ل رم د ىر ١ 1 قوطعملا ىلع هشاسلاامانأ لوالا نك باو اواوغلامدحا نوكي واع
 اًواطم الوعفم ناوكم نأ لعحو 1 . "اه | اللا | .٠ 1 و

 هز الا مم هلودو عدال الو ى ا لكذف ىل الااماد ام ءاهد اريك 500 ١ ُ | هسا ااماو 31 غ 31 اهدءطع ةناثلام ىلد هزخادلاو ولاا ىف
 . 5 1 5 8 ه 4.2 , 9 عل عل ىذا
 ًاديمالحم ع وذ ىو اظفل لعلب اح 4 ب مآ :١ نيل
 و دولا ةياغداوج نافل ركب وكم كم بيرق راوغملا ىف لءا كتوص عفداو ىرخا ةوعدع داتا هرم دارف نيج انحلادحا مركب هىل ءاطعلاو ىدنلا ىلا بجبل هاد عاد برعملاوهبقاعتم اوان نأ

 تالَد هنع هيدي سل يق ىدنلاىلا ُ

 ىئ رخا عدا تا 5-



 (نلعتشم لوعفم هنوف لوعف ىلا لغتف ةلعاف قبف عباسلا ف ركلا طاقساو ةسماخ ناكساوهلوا طاقساب ضنا
 نوتهرن كح افاركذي ل صخناو « 23176 تصغااناؤ بممتالف #ناوءف نتلعافم نئلعاذم #4 ناوعف
 ضعب اههرك ذ لب ضورءلا م

 حارمشلا

 *6 نو“ او عماتلا تيبلا ف
 ارصلا مايا تيل ) رعاشلا لوق

 ىداو ىف تنكحو # اءجاور
 ن وك ايصلا (امعئار قيقملا

 | وبا هلاقام ىلع ايص ناسنالا
 لوطااىلع هتيشاحىؤف مسالا

 ناوةنع ناوا ايصلا مانأب دارا اف
 ا لا

 ةاومم ةفطاعلان وكتفا ما امعتسا ةريكاةراج ن وكين ا ى> لص ناؤريخالا
 اهيججاهيبنمىفاهولعتسا لا جيلع هاو تناكاذاو ةراجلا ىلع مهدنع

 نوكوهواه.ئ:ءرهظاىفاهوام*ةساامناو هب زمعرشلا لع لصالل قبيا

 ىرثكاو لذعلا فى رعا يكملا قاعتقءازجالا دان ال ازيج اهلوخ دم
 ه+ورهظاذهن مز ح هرمشلا ضءب فاذكه نيرواجتلاد اد |نء دوجولا
 لاهي نا ىلا ةجالا مدعو هعوشم ن ١ 110- كن وكباهفوطعم صارص:>ا

 ضعءبىعقواكا ضيا رواها لعشبلا يا ةحنوكيذ ان ؟اءنملا

 ىا (نبم الا د>ال) ةثاثلا فور اهذه نملك( ماداهاوو 0 5
 ريغ ريغ ىا (امصم) ندعالا كلْؤ 1 لاع رومالاوا نيىعالا دعا ىلع ةلالداإ

 امث امهم عطتالو # ىلاءتدلوق ل ثم ىفوانا مهوتبالو رين
 ا ةذيو مار 2 1 هجالاا بما هذال ني رمال نءلكل اروذكو

 ماو)و' هلك نءالىإ || قايسف م4 ,لادحالا عوقو نءدافتسءموهاواه قيمعلاو توملاد_ءب ايدلاىلا

 ركذيى ا( 9 ,)اهذودب هل عتسم ريغ ىا(ما هه دن: :سالاّةزيمهل ةمزالةلصتملا : وهفّلسلا 17 0 5

 ىلا( ةررمصلا) ىلب (رخ الا) يرتب (ي نيب وت :تملادحا) :لمانالباهدعبإ؟ ها او 0 0

 ماكمل دنع نيب و:سملادحاى أ (اههددا توبدعد 2 ماهفتسالا هز ا تعءنزنم اعدار هلوذو ةئدملا

 اهدلي ةلصتملا مانا لجا نمىا (هنثندو) ب نطاخلا نه ؟نييعتلا ب راطأ) هان و تءاشام تلك ا ىا هشاملا

 |عنرو بعلت انجرخ لاقبو -

 1 ذا :عنم هلكوهلنو معدن ىا

 هبارعا اماو هتغل اذهح اعلا

 أاء>اور هلوذو هلواو بأ

 : لاهب عود>ر 2 ةءح رام

 ( ع وج رلا ىا ةء> ران نموين الف
 واهو -

 (ني ل)نييعتلا : باطلا ههدحا تو دعي ةزيمهل ارح ا

 ناوامهدحاو ورعودي زو ةنييوتسملاناو (ارعماادي ةسانإ] م

 هيوبس نع لوقنملاو فئصملاوراتخ اماذه:نرمعلا لو ار خت الا نكلما ىلوأ

 وك 01 سل هود ار عيار ادار يستر يراونمدا
 ||| |ىفم مدفاو نسا نكي لن او اعف: بحارعما 0

 فوذ#ىد أنا اوءادناا فرحا
 رث| | فور> نه فر> تاو موقانىا

 فصل ا ىلع ةورقملا ةيفاكلا حال ضء!ىفدجو ا هقا سشملا 5 ١ بو صنممادا هلوقو لعقلابةهمشملا

 ل و ساه و ايبا
 | ةبن م نعد قتل هفعضإ مكانا ىن2الوارعما ادب ا 1م لاح اه>اور هل وو انل ةلصاح

 ريسلا ىف ناكتسملا ريعضلا .م
 | ىعدأ صقخان 0 3206

 نمو حدذالا ىلءةزم#لار >الاو نيد و يداوي اءاذكههط + هيلعو

 ا ءضدعتالا ف نا مريع هل .يصعأ 1| ىلاء .مكفقالا :

 |ةيويوس ن ءلقنام قلاو بارط ضا نءولخي الانهه صللا مالكف دلل وأ[

 باوجىا! (اهباوجناك )هنيعب ركذاملجانءىا (همنءلاضد!(و)إ |
 أى

 0 ع ما 0 بصب اكاق ادي وتلا وع يوب 2 ال 00 ةناهيشث الا هاورقإ 1 طلو

 ذهو 10 نان ر 5 اذه باوج ىلا ان هاكر ظن هقو اعجاور / رصلا مانا ت ران ١ هلوذ نامكح يعمل

 ىو هري> اعيارو لصتمر يد

 1-2 هدعباع قلعتم قب هملاداو

! 

8 
 | اه

2 | 

/ 

0 
 لا



 عبرا نلعافم هنزو 4 510 »+ اوزجيالاىبر علا جزهلا ل تسال جب زها

 اج

 مذ سيرتالىا اهقالطال نابياسهيف بيترتال هلوقف (اهيفبيئرتالا
 اتك7150101010+ دوجواه :هيدبزنلا اذه ييشالهنا عمي هيلعفوطءملاو فوطعملا نيد ١

 تلا ءاغلا نيب ةطسوتم ىهف مثىف اهنم لقا نحف :ةلهملانا رغةلهمأا

 ىف (ةوقاعب ) فطعلاىا (ديفيل) اعفوطعب عوتمىا (هعوشم نمل في.ءضوأ ىوقهنا ث رح 3 ع .ءضواىوق ( نجح )امعضو ءاضتقاامأ
 فعءضلاو ةوشااب ءنطا ريع ىح !مميلع لديأ ىا ه.ة(اةءضوا)فوطعملا|
1 
٠ 
0 

 ءأ
 7 نسال كانو لكلا ءازجا ع.جج هلوع# ىلع هيلا لعفلا ءا متنا لدو ْ

 أر نحب فو طءملانوكطاّروشا اههدحا نيهجو نماةلمملا عم ينزل ىف ا«مك ارشاد عب قحو ُْنِيِب قرغلاو ةاشملا قح جالا مدقو ءايننالا |
 اممياثو ىف كلذ طّريشإالو هعوبتم ن ١
9 00000 

 !١-1 نقف قاعتو ءارنالا رغبالوا ةووللا قاعتبنا 9 حدا كيلا

 اذكهو سادلا راس ءاثثا ىف راخلا ب سخ ةايدنالا توه داك او ها

 قح بالا مدق لاقي نا حضي اذهعموتااذ سكع ىلع تاقوالا ضعل

 دما ءانثلاءايلاب ةيدي رعاشلا لقب مل ثيح ابدت ناك هاو اك لمعلا نع ىئلتف فغختدُق

 ١
 وقم تت دن ج سوسو بنسخ ص مس سوس يس سس ب سب

 ىلععلا ىف ه.12قوطعءملاو فوطعملا عاّججادارملاسباواهاوو'تناك ا

 رج را وزع ماو افرعو دج ا
 اًةلطمعسحلا واولا) رح الان ود اههدحا نهال امي لكن هلوغنا لصح

 ىا (يلثءمنو) ةلهتريغب بدنزتلاعب عملا ىا (بيئزلل ءاغلاو) ام دعوأ|
 بديزعلا فم لثءىا(اهناثم تلمع ) ةنورقمبدئرتلا قاطهىفءاشأا لثمأ

 1 | ن2 نك فوطعملاىا (امفوطعمو) ةلملل ةديغملا نيبو جيف ةلهسمالا

 *. ١ | لكلاب قاعتملا لعغلل ءاهتناو ةياغ لهي نال لصف هريغهناكراصف لكلا ن

|| 

 1 | ىهامغامت ىف ةريتعملا "هل ملا نا

 امك ف

 || ناكن او ممياجار ىلع باع نابكر مودق مدقت نهذل ىفنوكيلاغيعضو

 محلا نها ذهو 08

 ىقددحو رح ٠1 1نالوتس ها صاو تأ

 « نوس# او نماثلاتيبلا
 رعاشلا ل وق

 ة# امون د وعي بايشلا تيلالا ١
 ( يبشملا لذ امي هريسخافأ

 ازكصصحو باش عجج بن ايدل
 يشب مالغلا بش لاعب نا.شلا|
 نكات

 و ىو ةشو ةناتك

 ا

 ا

 ةأرماو ةييبش و ابارش رم

 بى انس
 ا

 بدشالاو بيبشلا دحىف ل+ز |
 بدُش هعججو سأرلا ضينملا
 نأكنا مولعم هازئعمو راتذلا نم

 امهانعع بيشملاو بابشلا
 دال ناأحح زاو ىل_صالا .

 نمو لابدولا بايشلا نءأإ
 ل يقام ىلع قارعلا وشل ْ
 امو دوعل لاصولا 1 ىنءلاثأ

 لعءلو قارفلا لعف امب هريس خافأ
 سد ىناثلانال لوالا انهدارملا | آ

 0 0 7 : 00 لعل موعديفب اي فءضالاو ىوقالا ءزيلارءاهتنالا نأ ايعاو 6ه هس نان: 12ةيراه شنسالاو لاو دا 2 ياس ع هادياب يا قمل ا 0

 ازهىفآك لع 0 8 3 : كتالذلو هلال ءازجا + وا لالا هلناؤ حايصلا قدح ةحرابلا د تيلودف نكمل ىلع لحد نأ أ ىو زمول كلذ ديني بخالا نول اللاباهنالا اذكى شان
 هاد ارفاولار علا نموهوتببلا ظ ع )

 ىلع ناؤوطعم امهنال لوالا هضورع نم .لزألا هب رم

 ىلا لقنو نئلءاف قبف نيلعاف“ م٠ طاقساب هيجل نيغاب بوصغم هب

 تيدا ذهو تاره تس نخاعاغمو
 نال اطءلا ىوس نيْفاَحَر هيفنا
 لوالا عارصملا وشحو ناداعم



 ١ لوقا لوطملا فام ىلع ةييدسلا نم ةئاشاوهيفو ةيضارمعا ءافلاو ناسنالا ىملاو هيلوعقمو معا نيب ه صرع

 7 ءاضأف ىلكف 0 اىلاك ةءرض اًدعا ءافلا نوكأ ز وح هناهئم لع

 ىو_ءم نياصتم نيم الكم

 ]لال ريكحا وا هلم
 عفد ىوسءّسك:ل) بارعالا نو

 نا ىلع د اهثدنسالاو ماهدألا

 | يمرلت هوما هد ىب_>- وتعلانا

 نيسلا ف رمصتملا لسعفلا عم

 ْنا ىنام ىئنلا فرحوا فودسو |

 لءاكلا نم اذهو أب فو_س

 ةناثا ههطورعل لوالا ه رض نم

 فد_ ذحا برضلإ كالذو

 لقديف عوج درو
 نيعلا سسكب ناعف ىلا قالا

 . لا
 ناعافتم كرو

 نازوالا قادو هله هظورعو

 ناهقة م 00 3 1 عم

 لاوماق الخ ا

 ِ ءأا اذ.هن .الاع تأككطنإ

 ل : هعمل

 00 و عياسلا 7 تدبلا #6

 نواس هالوق 0

 نك #4 نوألا قرسشم رو ##

 ىلءاذهريغ ىو رو 0

 ر2#2وىفوا ولاريعو حبايتلاق

 عرعبا] ىعع 00

 0 ىلد قاطن ردعأإ

 ىلع نةذل اىلءام ىلع حبذملاو

 هروسرعست ق نورسملا ةئابأم

 ىذم ىنعع قرشمو رثوكلا
 17 اندبالاو 1 ني“ دما نحال ا 0 :عه مهاب ةاحلا | د |

 ىنمناليف هناكف غل ترانا ىلء ءانب نياوم" للاب صني (امئاق اديز تبل
 ةياوعقملا ىلع ناب وصتءن ار طاؤ مايةلا ةفص ىلع انتأك هانا ىاامام اديز

 ناك ادي زتيلىا ناكريدةش ىناثلاءز ا بصذ ىناسكلا زاجاو ثيل نعم
 ءانءملوةيءارفلاف#!هجاو رايصلا مانا تيلان# رعاشلا لوقباكس عساس
 اهجاور تناك ايصلامابا تيلىا لوفي ىلا بكلاواعجاورايصلا مانا ىمتا

 نكتسملا ريعكلا نم لاح هنا ىلع بوضن اعجاور نا ىلع نوفقحلاو
 ل ذاك ىاانلا.صلام ابا ت ءاىاقوذدملا د اهرب ىف

 مه مشو ”هانعمو ىل_يدسملا ىلع لخديالو هلاشنالىا ( جرتلالءاو)
 35 رد ةعاسأا لعأو | «جنورطخت مكمل 1 8 لاسدن هلوقكف وثوا واود سه

 ةيايقعلا هغللا ىف ءاحاك لفل ةملكب ىا (اهد ر اذشو) لوالا وهبلاغلاو

 4 رس د #7 ادنلا ىلا بيك نم اناعد عادو #* كالذىف ىفارعسأ ادشذاو

 ىالعأ #هرهدج توصلا ا قرخحا عدا ٌتاَعو #3 ىلع كاددنو

 ١ ةهءاكذلا لويس ىلع نوكينأ لع هنا ةنع بيجاو ؛سير 5كم راوغملا

 | نعاشل اف رخآ مضوهىف ارور## عقو هنا نءإ هح 21 لا
 ١ بث ءايلاب راوغملا ىباب ل+رلا كلذ رهتشأ ناكوا هيلع ناكآم ىلءءاك>

 ليوألا نم هركذاب ف:صملادا رمل ءاوءايلاب ثلثلا لاو>الا ف ىدنا |[
 ىلا ةجاحالفالاو ةذاثاا ةغللا لبق نهم نوكألن !لكحت تيبلا اذهنا

 فورملا # هذوذشب ,كحواهب را دوجوب مزجامدعب ليوأتلا
 لد فورملا هذه تناكالو ”لامدلا ةغالافقطعءلا © ةذطاعأا

 قدمو 3 ول ول'ا) ىهوذغطاع ت هاد قوطعلملا ىلافوطعملا

 ةريسفماى ا مهضطعب مدعو (ن ا والو ءاو) هيلا ا انا اوواو

 ضعب بهذا اهايق ناب فطع اهدعبامنا نرثكألا دنعو !هنم

 لب ديز ىتءاجامو ورع لب دز ىتءاجو# درغماهدعب لالي ناىلارخآ ||! .
 ريغ !مذودب طاغل' لدبو اها ةامتطلغل ؛!هدعبامنال اهنهتسدل ورع
 ا |لثم كرادتل ةعوضوم اهنال مهالكىف دردع# مجد عفا معماماو حدف

 اا]|عموا اقلط نوكيا نع عا ( عملا لزالا دعب رالاذ ) طاغلا اذه

 دي تزاك دع وا اانا تفذح غلاة رتثتدبد ثذلاو مض ايناقحو لحجر ازاذكو 325 مه ىد لاو

 أ اك نا ىلداه ثنسالار تنذ 5 ار كالذريعو ةفصلاو هرادتسالا ىف نيد : ءابديو هنو حولا ر#واارد ص برزعملاو



 ١ مع فاكلا#تتافدنمال اك ادب رنا ديالا ١
 ْ ةراجلا مك> نع تجرخناو ةراح لص الاف فاكلا 0 ةزرمهلا تدنذو

 ناك ناو 0 نم هلااو اى 3و ةروصلا | وعارف درهما 0 هر اذاو ١

 زو<و هو ف ناقاك م هدم ردعم ناشريع< |اهيفف اظل المعلا 1

 الب اهاءق 5 5 س + ١ اهرءبامنأ د ءةثال ةملكذ ةزمهأتفذد>-و فاكلا ىلا

 كالوعبم هوأ' كالذتءؤرةذغلالا ن ١ ما يهمل اذ لءاجاضياارغنا مهوت هنأكف ا

 اا ريز وكن وكالدقو "حييل ارعن ب ز ىتءاجو احب سسص ىنلانوكيإ

 (4ه+ور لمعلا ن 3 2 8 ل (فغتتو) نتا ١
 نافالكاها رش تد راف نعواظفل ةفطاعلا تهيشاو ههباشملاز ءأ

 ربك الا ىلع محسنلا ضعب ىفو هنلعام نح > !اهام#) سدل هنأق ني: -هن2اناكا

 نى ءاساب ,ة اهلاعا زر ك4 هنا نم شفخالاو سول نعءاجام ىلا ةراشاهناكإ 1

 || ةيضارتعااماو هلا ىلع ل11 طعاما ىهو ( واولا) هفدتو ةددشم

 : سعال لوا نم هييشتلا م

 ||( ىلع) لمكان ع ( 0200 ( ففكو ) رسكلا ىلع ىغللا|
 ا رح . الأ ند تاوغأ ةهباشملا ن كك اه>ورذ ( محصفالا ( لان ءتسالا |

 || اذاو تفرعأل مدفالار غلا لاهعتسالا لعله معنونكلو هيدنواكتلذأ | |(هخاعانار # ناةح ادن اك # نوللا قرش مروا رعاشلا لوقك ||

 3 ةفف2اناؤ ْنأك اك ع ذا يعادلا مدعل ريع | اهدون ردقمربغ نوكأ :

 : ناوألن 2 1 ىهدو دو ف لا لافو ةدرةمنييرسصيلا دنع ى هو( نكلو) |

 ا (١1 ءكاردتسالل ) اهدعبام نوك<*ق ة نا ةلكواتا ثاو اين هفلاخوه
 وتفملا| كب رد ءاج يرق 2 مدقتملا مالكلا 0 تب مهول عفر ءلارَذَت ل ىعمو

186 
 ىنءه)انابب .أوا م .اغتم نيم الك نيب ) نكلو'(طسوت ا

١ 

 ْ ا رق ظفالاو هياعرصت:ةا'ذهلو ىوملاو هىرورضخلاو ان ان ويعمارإ افثىا|

 1 ا زو 4 ادهاشه فرعاالو ىذزاح راش لاّوو سود امتاوح ض1

 ١ ىلءلخدتف هاش ذالى' ( نع ىنعا تياو) رهظ اريخالا ىد راها

 ريسغتلا ةطي رمش ىلع زاسعطألا باي نم اذهو سغنلا ىف عقوا ماهبالا غب ريسغتلا نوكيل ف ذل نع ى لا
 ةلادلانا مايقل تدث فدك مهري دى ا اوريص مهنا تدنولئا د 25 2 ( اورزيص مهناوأو ) ىلاعت هلوقىفاك

 [|هريخ نال ةماقك ت وشأا ىلع

 نوكي ناب اط ورشم ن وكي ح
 تودثأاا ىلع لدي اضام العفإ

 ؛ءاضعلا لضاافلا هانا ىلع[ تك
 دحاناو ) ىلاعت هلوذ هيشاح ىف

 لاو (كرا 1# نيكرشملانه|
 ء*ئىنمال وذ بارعاقءدازىرذأ
 ىجسأ ول ولو سرقلا 1

 ع ااذأ هلا ىف افك هم

 را انردقاملاو اناوةفاذهأ 1

 تزك ذامو ةحاسملا لع ىنب| :
 1 || ةرستكت اف ناكأل هلمصاو ةّم'لا فاكلاب ةردصملا ةروسكمل |

 سيوع م

 ىفاك 0 !| ريع 7 آ
 ا_:هؤ_هن2ُلانانافكنا واف

 ءراواسكملا قاكلا ىف تاع دق 3

 اذيهو نادل ريعخ ريغ ىهفأ

 هن سك نم ليوطلار هاا نم

 قئالام فاخزلا نهدي فو ثالثا 0

 00 0 كلياعق هاما تا كنا

 د6 نو أو سداس !'تببلا ولع

 1 مل و م 9 2اسلا لوق ١

 ٠ لك ىنأب قوس نأ ع ه2: ب هقابأا

 هو | ىهنا 700 (اردقاما 3

 فوذم 00 ريعدو "هل ةثملا نم

16 

 "هاج ةعوش ءرملا م :

 *' | ءارذلا زاجاد] ءويدوعي باشلا ت راالاو ل رهخسملا لع واق ادي زود نكمل
 لوه# ضام رد دام هلوقو ُ

 صحا ل .ءه سلو 0 ءاسناده ىو ريخأت 3 0 ةوناو ةعلات 1 لاب .هدسالا ىف ردقلا ه.قاعتباه نا ىنعي



 | ريحلاو أدثبملا لخاو نم تسبل ىهو تلتف ىلع تاخد ةففلا ةروسكملا نانا ىلع فداه ثنسألاو منهج
 ةمالسلا نال املاسهنوك ىفاشسال اذهو 037 انو 0 ناعستسهنزو ىلبع روعدم هردص نك ماسلا لماكلا نءاذهو

 ضورعلا راءاب اهم ذءو
 ناملاس ا الكو برَضصلاو
 لماف هو

 4نولن ماو سماخلا تلا
 موب ىف كنا ولف ) رعاشلا لوو

 لا 1كقارذ #ىتلأس ءاخرلا
 ءارلا حب احول (قيدناكلاو

 نسحو شدعلا ة_ءسةلمهملا
 ىا لابناجر ل+_لاعب لاخلا

 بدلا قيدصلا و لاملا عساو

 فر>واق هبارعا اماو هتغا اذه

 هففوع ةد> وتقءناو طرش

 ىتلا ةل-او هكا ىفاكلاو

 «ربخ ىنآ أس ىنعا اه دعب
 هد. _ىبامع قاعتم ءاخرلا موب ّقو

 لوءفم بوص:م كقارذو
 هلوءةم ىلا فا_ضدو ىنتلأس
 ك:ءقارذ ىا وريم لءاغلاو

 تناول ب اوج ل مىل هلوقو
 لاذ ريخو ادم قيد_ص

 دشاىلع كقارذ ىنءملاو ةيلاح

 كالاصوو دئادشلا ل

 عمو: ب و.# لك نم ىلا ِبْحا
 3ّىَح قتل أسامم لا الا كلذ
 اذهو تبَخال كقارق ىتنأسوا

 هرامعلو اغا هناضرا ق ةعل[يع

 كقالاقأ نا ىثلط:نا معد وأ

 نأ قات عم لاصولا نامز 3

 نإ ريسة:لا ىف لعفلا ردقاماو ىانا كت نارى قارقلا نهم تيلطام لخاال

 ماهبالا عفر ايناس سفمالوا ثيءلاف ىذخ لءتلا ىلءالا لذدبال طرشلا فر > نالواد:

 د ْنالاريعد اوردقف راجريغكلذو ىوقالا ىلع ف.ءرضالا مجرب

 || اهلاريخ ناشلا ريعذل ةرسفملا ةلخعاو اهفيفخضدمب ةحوتفملا اما نوكر

 || الغم ل .اع لازتالئ هذ لصالا ىف تناكايربتللاو أدّت ىف ةلماعزوكتو
 ناكناو رهاذلا ىف لمعلاو نوكتالدقو "هلماع نوكدق اهنأف ةروسكملا

 ىف لهغلا موا ةيردقملا ىف لمعلا ماوذ نكل ردفملا ىف لمعلا نع ىوفا
 ىوقالا ىلع فهضالا محجر مزلي الف تققو نود تقو ىف رهاسظلا

 ريهضل ةريسغم نوكتنال ةلاصلا (لجلا ىلع ) ةحوتفملاىا (لخدتف)

 أدّنملا ىلع اهلعف الخادو ةيلعفوا ةيعماتناك ءاوس (اًعلطم) ناشلا
 (هريغىف) فدا ةحوتفملالاعاىا ( اهلاعا ذشو) لخادريغواربخلاو

 ْ ريعضلا ىف اهلاعا ةغللا لها ضعب ىكحدق هن كلو ناشلاريعكريغىف ىا

 ةذاشة باور هذهو بهاذ كنابس> او ءاذ كلا نظا مهلوقو< ةعسلاىف
 كناولف## رعءاشلا لاق طفذ رععلا ىف ءال ةرورضلا ىاماو ةفورءءريغ

 ىا (اهءزايو ) قيدص تناو لذ ل كقارذ # ىنتلأس ءاخرلا موف
 فرصت:لالءقلا ى' (لءفلاعم ) ةنورقم امتوك لاح ةْدْعْحْما ةحوتفملا

 نوكيناىسدناو ىعسامالا نا سذ الا سبا ناو لئ5فرمدتل ريغ فال

 قاع سمح مكن نوكيسنا وت اهمزللي لعاف (نيسلا) ماجا برها دق
 3 ينامون 2 هعقلي ءرملأ او #8 رعاذلا لوقك ( فوسوا)

 رومالا هذه مءزلو معبر تالاسر اوءابا دقنا يعل وح (دقوا) ردا

 ضوعلاك نوكيلو ةبصانلا ذيردصملان'نيبو فدل نيِب قرغلل ةشلثلا

 سلو مهيلاع>ريالزا نءربالذ' و (ىفنافرحوا) ةفوذل انونلا نم

 || لصمتال هناف ةفوذكا نوئلانع ضوءلاك نوكلالا ىلا فرح معز

 | قراف او «4:«دحاو لكعم عم هنافذي ردصملاوةفف |نيي قرفلادردت

 اا[] | الاو ةفنكلا ىعف لاسبةتسالا هب نعنا هناف ىنعملا ثرحنءاها امش

 ١ ||| وصن٠ ىذا لعفلا ناكنا هنالف ظفللا ثي>نءاماو ةيردصملا ىهف

 ||| ىدو ةاشنالىا ( هيبشألان اكو ) ة#فف ئوفالاو ديردصلملا ىهف

 ||| ييكرلا مدع ص الا نالو !منارخا ىلعالج خدع لح مسأر فرح

 ْ اديز ناك لصاو ةرودكليا ناو فاكلا ند ديك هاهم لاخلا بهذو

 ا ذأ دسالا



 ىلقرسكتان . لو عارسملا يف ةيغم د 0 ءلاهيح نم كلو راع !!لوق # نوسملاو ثااثلا تي مهلا 2 ١

 هنا ىلع هداه شت سالاو رات ىلا ىف اذكوشعلا هذهىاد ع ورويعم د 00 لجر لاس 5 , ويلا قش نا 0

 ع 5 ءادّتمالا مال ءاجدؤ ١

 ىلع اهدمماللا هذهلوخ دنا ةروسكملان اى ءا ءادتالاو دي 4 || قرد ىلاو هل مزمل اهادعاوف نالروصلا| ا

 اه ىلء لل ماءألا هج رت ماللا نو دنا ميدصن او اوراتخاو كالذاوه هركرهو ماللاوأ

 ام هنبام ىلعؤااهريخوا هعما لع(نكاؤ) مالا لوخد(و )ل ءاعب سبلا

 مفرح 'ةثالث ىلعاهذوكو رخآلا مختك لعفلاباهتهباشمهوجو ضعب |
 الك ىلع مدللاو ل سد هرك كي مل اذيهلو لصالاو هام ىلع اهلاعازو<

 ره ظيالءاعمالان ماريثكن الو بايلادرطاف لاعالا ىفاماوئاقادب زناوئاق

 231111 ذم هنوكلو ان ربدقت هبارعا نوكنأ ىب رك بازعأهي ف

 قرغلا لوى ماللا !همزانال لاعالا رنعا ولاق مهنافةاحها ارئاشو هيوتشل

 (ادسمل'لاهفا نم لءذ ىلع)ذ هللا لوخد ىلا 0 وخدزو4و) للاب

 نظوناكل ههريغال ( رباو) أدّبملالخاود نمىه ىلا لاءفالا نعىاأ

 هلودكن اكمالا بسدت لصاللة يامر ريخغاو دسم ا ىذتةبام ىلع اهلوخد

 ىف )نييفوكلل انالخ نيبذاكلا نل كن أ ناو رك 5-- ة#ىل ءتأ
 ىقالرب لاو أدّس ءلالخاودي منام مدعو لوخدأا م ,علؤى (ميمعتلا|

 نيبرمصلا اوغلاخ نويفوكلاف هيلع ق فتم هاف لعفلا ىلع لوخدلا لصا|
 كبر هللاب #رعاشا' لوقب نيكس هام علخاو دريغىلء اهلوخدزب و2 ىف

 نيد رس. 1 كا اشوهود# ليدل 4 وقع كياعت .جو## نسل تاتقْنا

 بوجولا ليس ىلع ىف ءذهلارنع(ل.عتف)ةزو كل اك( ةحودفملا ف كو)

 اهفيذْض دعب ةروسكملا لا عاو ق.ساكهيةرودكملا ةهباذم ن٠: نك

 3 2 ايفوبلا الكناو 1 ىلا ءذ هود كص عقا 0 مالكا ؛ ةهويس و

 هانعم قنا ل ثم ماللا قذاو الهياالا اهنا : ىعمربغت لثاو اهناللل هز

 دييعلا يد بح نهىئنكلو #عرعاشلا لوق ىف هفمرض عمداجد ةوديك ًاتاوهىذلا ]

 لعل (4 هْرلمَف )لا [ىعتسالا م كو ذيدشتلا لعثا ( ةروسكملا)نا (ننضو)

 تاوغليلاغلا وهواهل علاطباىا ( اهؤاغلازو < ذئنيحو ماللا)ىرذخعلا

 دي زنا لثمىفةيفانااو دم ْهْدلا نيب قر غال ةءاغلالا فاما اه! مزال نربدشتلا ]

 سلا هلاقام ىلع اهلبقامأ 0
 |١ توشالنا طرتشاكلذ تافاذاؤ امكلعاهاوذد لصالا نال اه42اوخاو

 تلثق نا ا

 || لهفلاب ةحوتفملا ةهباشمزا هريدقتف نيسااو (لدولا ناَسرْممل |

 محفل اتلاو تاتقبل وءغمأ
 ظلام هدم مزاد دو مالكلاةعس ف عن ىل اه: دك دعب ةحوتفل ١

 قاك ف ع ص مسالا ىلبعو اريخلا

 نءليوطلانم هرم وديع
 نان عارم هنال

 ئذني وهو ؛لاردت_سالل هناف

 عقد نع ةرايع4هال اند اما
 هيا را 0 0 5
 مدقتملا ا ند داو مهو

 1 اهئس ال أ اه مش ا هقد

 ثلاثا هب سك

 ىفط_ع تح َّق لوطلاىف

 اه يش ناك امناو هلي هيلا كندا

 لحامل اج نم لوك قاتلا

 ل وع مدعأ ةعود ا

 قوكلاب
 7 احىف

 34 0 أو عبارلا تدببلا .

 ,كينهلل اب) دي زتش كا لوقأأ

 كع

 بحاص ىورو (ليعتلا د وع

 يجو # اليسا

 تانق نا كديع تاش ىد اهلا

 ناك ادا ةبيع تلْس لاقت ام
 .[هآوق. ذخالا ىلدردعال ثرح

 ناو هللاب ةف ص رو رجم كبر
 جايا و هلا هلا نم هع

 ..هيال
 مسقا باطخ نعول

 لتقَن موذ#ىلاعت و ه1 ه ةب وقع 100 .بو ىميديعتلا لراقلا ذب واع كيس بوفاطسم تانق كا ,

 اليوط انكم ىااهيفابل هلوق هابل اناذعهلدعا او هنعلو هيلع هلل ابضغو اهيفادلاخ مهجوؤا زكا ريعتم



 2 6 ١

 || | اريدفتالوا ظذلالهلبف ضءلواهنالئاقورعو ماا ديز ناىاماقورعوادي ْ

 ||| كشالهلافنابهاذورواديز نا لثمدحاو بارعا ىلع نيلماغ عاتجا مزز

 | ربخهلا ثيحنف هيلع فوطءملاو فوط ءملا نه لك عرب نا.هاذن

 ! الب عريش هناث يح ٠ ندوناهعفر ىف لماعلا ن وكنا مسا ن

 ءادتالاو نا عا نيل“ امعاقجا مزل ءفءادتالا ههذؤرىف ىلءاعلا ن , هع

 اذه“ هدكىف نوطرتشيال م هناف(نيب ةوكللاؤالخ) لطابوهو هعفر ىلع

 الل مسالاىفالا لمعتال مهد دنا ن اوربا ىذم فاعلا

 بارعا ىلعنيلم ءاع عام جاهزاب الف هيلعنا لود ليقناك اك ءادتبالاب

 || |ل< ىلع ف طءءلاذاوج ((.ةبء)نامسا نوكلىا (ةنوكلوث الو) د>او

 ظ امنايهاذدي زورا مهدنعزو الفرو عملا داريا ىذم ىل دا مسأ

 ظ افالخ) منيب كرتشهروكذملا روذ# !ناؤنانها دور عودي :يزئازو ال هن

 | ْ ىلع ف طءلا(نابهاذدب ز زو كنال*.ىف)نازو كام مناف ( ىتاسكلاو دريملا

 اا[ هانةطساو .هعسا فنا لع رهط ملا هنافربلا ىضمالب نا مسا ل

 ا ىلع ف طعلازا وحج ب ىف( نكاوزروك ذم اروذخما مزاي الق هيف لافت ا١اهناكو

 ظ لقدم ءلعتناك اع ةلججا ءمريغتال هنالزا ل هىا(كالذك) هعما لوم

 ديك أنا ديذانيال هنا كىلصالا ىءملاىفاسالوهو كار دتسالا هانهمنأف هلوخد

 رواه ادع عقارب هبا“ هدفا ىو لكسز

الا ىن 3 ءَث هيي ف ا لمفلا
 0 »يالا هيف ىلص 

 هلا عم ريغتالةروسكملا نانا لجال ىا (كلذا) اضيا (و) اهعسا

 (ةروسكملاعم) ةهلوطا نهمديك أل ى 3 ) مدللا ت ةيلدع د ) هريغت ةحوتفملاو

 درغملا نءعاهذو ح وتغملانود ىا(!هنو د)ديكأتلا كللذلاضيا ىهولا

 ئأت تل دب قاعتم(ربخلا ىلع) للا ىن يه ل يك ًانلوهام اه عم 7 -مه ]لو

 ظ (وا)ءاةلاديزن اول اهربخ ىلع ىاريخلا ىلع ةروسكملا عممال 0 301

 ٠ ْ (اهدن 0 را ا

 | ى'(اسهتدب)عقو (اهىلع )تلخد (وا) ادي زلرادلا فنا وك نا نيبىا

 ا ٠ ظ هذهماللا لود صخاماولكا كءءاعطلاديز ناو اهريخ وا هعما نيب



 تناكَو هلوق( مرا هللاو اهلا ديعهنا اذا##اديس ل ةاكادي زى راتتكولرغاشلا لوف © نوسم.او ىناثلاتدبلا# ٠

 ادتسريخوا أدتسمامااهنالدرقمللا عضومىفتعقو هذال محهلاب جو
 اذادمب تءقرام # مزاهللاواففلادبع هلااذا  ىعاشلا لوق لثم (و)
 اذادعب ةعقاوةلججإ هريخو هع عما هنا ىلع لكلا ايفو: أجافملا
 اهلل هةبدويعاذاى ا ريا !ىوذحتأ دمام ه عما هذا ىلع متفلاو ةأجاشللا
 اهقلا دع هنا اذا! ريس ليقاك دب زىرا تنكو# تيبلا مامتو ة تبان مزاهللو
 قاثلا هلوعفماديزو نظا ىنعع لوهجلا هدرص ىلء ىراهلوق 46 مزاهللاو

 ا ل ا

 نا_:هز.هللاو همزا هاوءاغق مظعل لكأيذا هيهوا همزاهأو هافق مدد

 ةلجح نذ مست ا نمريثك ىف كالذ دجوامو دم لثمواغقلا ديع لكم ىالسا
 ةاوصومام تاعج ناذ هلل ادج-' ىنا لوقاام لوا مهلوق هبهاسبثا
1 

 صاخ هل وة دولا عا ئردصضاملا ىنعملا ن اق ىردصملا ىنعملا ال هلل ادج-ا ىف

 ىعموهىذلا ىردصملا ىنءملاوه لاوقالا لوا نال محتلا يعن ىلاوقا

 نم(ةر وسكملا)نا(معسا ىلع ىطعل زاج)طةفديك أتلااهتكاؤذا مدعلا

 أ مانا ديز نا لثم).هلادعب تعقواذا كةروسكملا مكح ىفذحوتغملا نوكينابإ
 | اظفاذحوتفمتنأكن او لاثملا اذهىف ناف(ىرعو ئاقادي زنا تل توورتو |
 أ اعؤري نا حدة تةلجخلا ليو أت بدق تانعام عمن ركب تيساكنب يرد ىف
 "| نم لمناذ (ةحوتغملا) نا( نود )هل ىلع الج همنا لع قوطعلا

 اههدعضرؤذ مصيختإ+ انعمت ريغ 1 اا عق 2 هعمأ ل ىلع ف طعلا

 | | ركذ ى'(ريطا ىضم) عفرلاب ةروسكملا نا عسا ىليع د فطوءلا ىف( طرتشيو)ا
 |نالثم(اريدعتوا)ررجو ٌاقاد زن الثم ((ظغا) فوط علا لبق ١ ريحا
 ب

 ةيخ

 3 م لا مزايالاواغفلادنع هنوك نءمودضرتعم ل قامو ثااثلا هلوععماديسو

 1 ادحاولا قوفام ةدارابام عءجنينذالا تح ني لنا ف ناسا: نامظع

 || تالوةملا لوا نالرسسكلا نيعت قالوقم لوا ىنعملا لاح ناك ةفوض و دو

 رداع ه6تع:22 هووج و هه . ف م - ١

 ىعع لوهجلا ةغيص ىلع ىرا هلوقو هريخ هول ل د 1 #27 لجلاو لص هريعك ىعمأ صقان لعق

 لاعفابةمحطلا لاعفالا نمنظا
 اديسوىتاثلا هلوحغمادي زو بولغلا :

 لبق اكو ل« أتف ثااثلا هلوعشمأ
 نياوعغملا نيس ةبطرتسعما

 ريخ عفراب دبعو ةأحافةللاذاوأ
 مث مزامللاو افقلاىلا ف'ضعنا

 نوكسوماللارمسكب نيةءز مالنا |
 نييمللا ىف نايثان نامظع ءاهلا|
 ةداران ا _ةهلعوج نينذالا 06 :

 عءاممت داراب وادحاولا قوفامأ
 مدل هلا ىئعملاو اميلغت' محيأا وح

 لكأي هيتم نهاو هابذق مدخب
 هسءْرهأو ءافق نعمل لطعتيو

 منو لذ انضفلا و را ضائرنالو
 لح زي ام نىئمض نط نك ليقام : لوا ىنءملا ل صاح ناك ةيردص مامن لعج ناو تالوعملا سذج نءسدأو ٠

 ن* ح
 م ناك نم ليقامو هووج : نانا ىلجالى!(كالذلو )لوٌءملا ساج ن هوهامالامتلجج عم ةحوتشملانا

 : | مك ىفانالمفرلا ل ع ىف بوصنملا وع ناك هله ىءهريغتال ةروسكللا
 ىلع هب دا_حمدإ سالاو ها 18 :

 2 راو 0 هاف لخ ثيأه

 611 1552 نكاح ا هرارا نق نأ 1 ا 3 0 : ١ ٠
 در ىلع زهمأ ع :ن هلوقنا ّ ( مةراياهك>وااظغ1)ةروسكم ةروسكملا تناك ءاوس عفرلا لل ىف هنأ هد

 هَ دو.ءاذافريدعتلاو ىتيعملا

 اه ريخ ديما معوقوا هكاضاش 3

 ةدارا ىلعاه رسكز و< و ل صاح ظ

 اهَدْلا ديعوهاذاؤريدقتلاو ذل[
 ل وطلا ردع | نداذ._هو :

 قانا ب بقل



 دي 2 نإ لإ

 ْ نيك ألا ةدان 9ك عمم ماقديز كالوهب تدفااف تدؤا عاق اديز نا تافاذاؤ

 رايتعاب ةلوج اهاءاهريخو يي وبا عمىا (اه:اوجعم ) ةدوتفملا (ناوؤ

 0١ نةوىا 1 هك ندو# يملا مكحى )امههيلع اهلوخد لبق هياغتناكام

 | فنون ىأ 055 "ا عطومف سسسكلا بجو )روك ذلي يقرغنا لجا
 | ىذنمي 50 (درغلملا عضوه ىف محلا ) ( بجو (و) لإ ىذت 7

 اةهلخطا عضوف هنوكل مالكلا ءادتباؤفى'(ءادتبا) نا 5#

 !ِ لوةمنال هزم م ق:شئامو (لوقلاد«,) ) اضياترسسك(و) مكاَقا ديز نا و2

 ا[ (دعب)اضياترسك(و) اغار عناد لاق و ةلججمالا ن روكبال لوقلا
 ظ ىذلا قءاجوح :هلوحالا نوكتال لوضوملا هل ص نال ( (لوص ولا) معدنالا

 ا ديزن ا ىنغلب :وح(ةلعءاو)اهتلج عماهن وكل احن ا(تدكفو) ع اق هانا نا

 أل (ةلومفم )اه ,:لجعم اهنوك لاح (و ) ادرغم لعاغلانوكب وجو !ئاف
 ّْ هنركلا- (و) ادرفم لوعفملانوكب وجول رعاش اَدبْرْناتهركو

 | ادرذم أدتبملاةوكا بوجوأ لضاف كناىدنع وح : (ةأدتس) اهةلجج عم

 ٠ ٍْ |ملاع كيا راهتشا ىبعا و (اهيلاؤاضم) اه:لجج عماهذو ؟لاح(و)

 ال[ذ_هب ةزمهلا زمهلا مفي ( كنا الول اولاقو) ادرفم هيلا هيلا فاضملانوك بول

 ٠ نوكو( ذقن ) ةن.عاشمالا ال اول دعبأم يل (هنآلز هنال ) ة.عاتتمالا الوا

 الواد »لا كااذكو.تغلاطنا قلطنم كنا'الول وده تٍجاو ادرفمأ دما
 ل وخد ب جاولا لعغالل وهعماهدعب اهريح ظل كلا مهلا

 قا ت تعتز الوأ ى' تعز كلل داس ىنا الولد هيلع ةذيضعلا الول

 ||| اذك (و) كنم برسضلا ردص الول ىا ما ىنلب رض كلنا الولو كال داس
 [فوذحم ل لعغل (لعا (عان) وادعبامىا ( هنال ) ةرمهلا محد ( كناوا وا) اولاق

 اناس كمايقعقوولىا انا كناول وهاورفب نوكيا س4 ل ءاقلاو

 محملا ىا (ناىغالازاج) الاريدقتو درغملاريدشت (نارردقتلا) عضومىف
 رسكلاو ادرغم اهريخواهعسا عمنا لء بجرب دقت ىلع متغلا نا ىف 58 او

 |١ | ءافلادعب مقو امن( همزكا قاف ىنءركي نهلثم) تلج امهعها هلع رب دقت ىلع
 الأف ترانا كلا جو ههركااناف ىهركت نءد'رملا ناك ن اذ ةئازمجلا
 |هتباثىئار كاوا همركأ ىلا هْؤاَرْخ قمركينهذارملا ناك ناو هلخأب عضوي.

 * بحو #
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 ا ل ( ءانثأسالا ادعوالخو اشاحو) انراهش لوخرذم هبا زامأ
 اذهب و :راج انورح نوكتاهدعباماهب تررخاذاؤ اهلبقع اهتعبامأ
 ادب رز الخوديز ادغودي. زاشاخ مولا ىنءاج م انهه ترك ثرابتعالا|
 هوو # لعقلاب ةهيشملاورملا ل لاعفالا نوكت [هييتيصناذاوأ
 ىسامنطلاو ىغان ىلاو ىتالثلا ىلا لمقلاك اهماسقن الفاظ غلاما هباههيشأ
 لكم ه لاءفالا ىتاعم ا_ه.ااعم نالف ىنعماماو هلثم مجول ىلع اهئانماوأ

 || ريعي نا تسانملا ناكو تبحرتو تدامو تكردتساو ته.شو تدك ١
 3 :رككأ ةتس ا_هنوكل هلقلا مجج ةغبص ىلع ةهبشملا فردالاب اهنع
 || ةرثكلا عوج ةفيصب التم ةفط اعلاو ةرالملا فورا نع اوريعامل
 نقلا عج قغيص نملك لامعتساع ويشعم ب ولسالا رييغت اون لكيم مل
 || نفخ الصامل اهعورذ عمت ظحولاذا هذا ىلع ىرخالا ىف ةرثكلاو
 تلو نكلو اكو تاوناى هوز كلا عجبا هغلبت لعل تاغلو هةانوت
 ىا (اهل) ةقباسلا ةعبرالا فالح ءاشنالل امهنركليايه نخا (لمارإ
 مسقىا هنأ ىهالا لو' نم عيل ايوجو ) مالكا ردض ( فورجلا ذهل
 لعشل او ركؤملا مالكل 70 الكاك منه مسق 3 ىلع لدي ا هنملكذا مالكلا ماسقا نم
 ىهذ ) ةحوتفملا (ناىوس) يتلو ىف لاو ءلاردتسالاو"ةيبشنلا نا ىلع
 مدع ىضتوي ناب قالا قدح ىلد 57 دأب ع نس كل ىا (اهسكسبأ
 قاعتلا نم اهلدبالفدرغملا لد , وأ: ىف اهريخو نو عماهنال ةرادصلا ||
 نأ تام شا ودي ىلا: تءقول د دينيحو امالك رو 103 5 'ىشأ

 1 ةراذصلا مدع: اضئةا ىلع سكعلا ل حاماو ةيانكلا ةروص قةروسكما
 || (اهقطتو) كلذ كي ءانثنسالا درحينال ةرادصلا ءاّضت ةابحدع ىلءال
 نه قورطاهذه لزعت ى (١ ركل ةذاكأا ( اه 2 قورالا هذهئأ
 ظ 8 1 لدم ثاغللا مضفا لد ىا ( معدشالا ىلع ) ةفاكلاام ناكل لمعلا
 ( لخدتو) مهراءشا ضب عفوا جدفالا ريغ ىلع ل لممتدقوءاق ديذ
 1 ( ل ءفالا نم 55 ل هذا ني>ىا ( ذئئي> ) فورملا«ذ هم
 أ لاص اهاوخ دم نوكينا مزلي الف لمعلا نعاهتجرخا ةقاكلااه نآل
 2 هاني سدردالو (لجلا ىعمريغتال) ةروسكملا (ناف) ل“
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 ةلجاهت
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 نال قابفلا ىف نآومذم ناعتشم نلعفتسمو لوآلا عارصملا ىف ناوعفم ناعقم نلعاشم هنو اهدعب هلم <
 يف ناوءفمىف نيب ىلوالا # ؟51 9+ ضورتغلا نم ىناثلا بدلا عارممم هنا الا زجرلا نم ثدبلا اذه
 اضيا نور هردصو ناوعق

 نازوالا قف نانوطمناوثلساو
 اتلقام ل اهدعب

 » ٌنوسمخ| و ىداملات ببلا 00

 ثالث ضن ) رعاشلا لوق

 نع ن .؟هضل ىو مج اب“

 ملجج ضيبلا ( مهلا دريلاك

 لمأتف ءاره عجج رمك ءاضييب

 هثبوم ه_تئص لمح اذإو

 حقو نونلا مظل ج اعنلاو

 عسجج ىهففلا اهدعبو نيعلا

 ىو -

 ميجلاو جب اءذ ُش >ولا نهرّعبلا

 جامتلا هلاقام ىلع ريثكلا محلا

 نال هفيطل هيشنلا اذه ىقو

 ةي"ذايلا لها ةرخ ارهشلا ك١

 هيشْنْلا اذه هدنع

 ريغل لاعتالو هرغيلا

 نسف
 كدضلا نم عراضم نككذو

 نعريخ "لاو هلءاذ نوتلاو
 ماهعلا يح نيتحل دربلاو ضد

 مامهثالاو ولط ىرلاب هللاقيو
 ىنسعملاو بو ذلا ىا نايذلا

 لثم نع نكوحذا ةوسنلا كي

 انو :ايليفضصب تاذلل دولا
 دربلا لثم ةف اطالا ىف اهنا
 بو ذلال لباّهلا ىا باذملا

 فى اكلا نا ىلع د اهشنشالاو

 ىلع لدي للملا عع مسا

 دام هنال ل طق ننس نان لب نيوشل ا ناالازجر هر ونعلوخد انه 0

 #7 نيد ج ناوءقم ناعتفم ناقة سم هنزوك اضياىلاثلا ثرضلا عارنم#

 2من

 ءىش ةزواجحلىا (ةزواحبحلل ن هو)مسقلا باوجةمال عا هب ةبدال اذهاو

 َ ثلاثأآىلا هلوصوو قاثلاةىشاا ع نءهلاوزباما كلذور+آ * ب نوع هتيددعإو

 | 00 :هتذخاوهدحو لوصؤلابوا دو ءضلا ىلا سوقلا نعمه سلا تيفرو

 أىا ( .العتشلا ىلظو ) ئدلا هع تيدا و هدحو لاوزلاب وا معلا

 (نان رد نيددياعو (عذ سلاريعديز )و ىس ىل# ىس هب ءالمتسال
 ندءو*ع(| ١ ( زيهيلع هلوخدب ) كالذ ميو ) .نييسا ) ىلءو نعىاأ

 8 هييشتلل ا قاكااو ! ) هقوذن هءىا هيلع نمو ى ىندك بناجز مىا يع

 ىلق يش هلثم سبا ريدقتلا ذا *ىشهلثك سبا 7 ( ةدازو) دسالاك ديز
 | نكذب # وك لثملا عع (اهسا) اكلا 39 10 دقو ) هوجولا ضعب
 | صت#و) هّتقاطالل بئاذلا درعا لثمن ان 56 نعىا اثر ءا # مهنملادربلاك ن ع

 ا 021 لاهالذ روهجلا دنع رهاسافلا مسالابىا (رهاظااب ) فاكلا ىأ
 تناك اناام وع وقرملا ىلع ةعسلا قل خدندقو هوكو لثك هنع ءازغتسا

 م مهراعشا ضع ق٠ قع ءاجاهىلا ار زهد اهددقد كااذ زاجا هنأق درهما والخ

 نامزلا( ىف ءادتبالا ءادتبالل ) امهض رضامخلاوا ىضاملا نامزال ("ذنمو نمو )

 | |لعفلانامز ادتبعنا دارملاف ىضاملا نامزلا 6! ديرا اذا ىنعي ؛ (ىضاملا)
 الأ اذا اك هعب جلل ام4! ديرا ىذلا ىضداملا نامزلا كللذ وه ىلاوا تيثملا
 ظ ”ططرشب اذك دن نقل ياك كا كح .انابوا اذك ة:سذمدلبلا ند ترفاستأو

 | أدم نا ذّدن.> هائعمهناف اه.ذ قوت ال ةيضام ةنسلا ذه نوكتنا

 ظ 0 امااو ) ن آلا ىلادتماو دن فالنه ناك 5 ور مدعوا قرفاس»

 5 نوم رات عإ ريغ ند ةضخا ةنقرظال اههو ىا ءادتيالا ١/ ىلع فطغع

 |ىذم ناو "ارضاح هتريتعا ىذلاىا (سضاحلا ) نامزلا ( ىف ) ءادشالا

 ١ حنا 8 رااخا رسضاح ريتعا ىنلا نامثزلاا م47 دب ءرآ اذا عل هضعب

 6 هوذموانرهشدم هننأرام و 0 مانا نايا ةالذ 50 00
 امهنال انرتعرضاملا مويلاوا رهشلا اذهان ور ءاسفنانامز عيجج ىا

 ا هاش دامب فيكم امه ارواعملا ل* هلا ناهز د ع لو دع ١ طعن ل

 هجحننا ن 54 : و ه.يؤرتظال اههالكنا روكذملان الا لاو لعغلا نامل ادي

 ات ربدةت نك رهاظلا بسحب مهوع اه ءادتبالل الاث:لوالا
 م

0 

/ 
١ 
ٍّ 
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 1 شلك + .٠ 0-11 ا

 | تروواةهللاو لاغلب الثمناعفال كو لاّشبالف هريغوا هللا مسا رهاظلا|
 (ءايلاوهو لالا ذر نع هتجار طااضيا صاصتخالا تالذو ةكلا
 لثهىا (ًاهلشساتلاو 0 رهاطظلا صخو نيعس#لا دجاي هديصختب

 نم(شللا مسا صت) ل اوبلاربغلاهتوكو لعفلا فذ اهطارتشا قواولا
 اهصيطختو اًولاوهىذلا هلص | بترم نءعاهتتر ملاط> ةرهاظلا ءاغسالا
 3 هللا مساوهو مسقلا باب ىف لصاوهامهنم صخو رهظملا ضعبب
 ءركذام عيجب فىا ( عيبا ف ) ءانلاو واولا نهىا (امهن» عا ءابلاو)
 لعوامل ىلع لوخدلاو لاؤااريغا اهنوكو لءفلافذح
 هرك ذد:عءنو ؟:لءغلا فذج دنع نوكس اى هذ مص اخ ىلاعت هللا مسا

 هللاب وكاضنا لاؤسال ن وكي لاؤسلاريغل ن وكتاكو هللا :مسق و وهللاب و
 وحن : لا ىلع ل>دنرهظل ا ىلع لبد اكو نناجا هللأناو ”ناعفال

 هند (جناب نص تال رهظملا ىلع لوخدلا ىو ناعذال كبو ناعفال هللا ظ

 هزه ضب ارم *ءانيهلام [نيهف الحم. ناعفال نجحزلب و ةصاخ

 0 |روقالا نم ركصدذام عب يي عب يكبايدارملاف تفرعات و مالا[

 صاسضتخالا عم دجوت ءاسب | لقيا مسالا در الذ ضا[صت>الاال
 لاؤلاريغا ىذلا,( مست (مسقلا) باس ىا (قلتبو ) ىفادتلا نئاكمل هنود و
 هللاو وح تناك هب 1 وملا ىف ماللاةالوامىا ( ىئلاف رحناو ماللاب)

 هللاوؤحب ةهعمالاو فىأ اهيؤناو انك ٠ ناعفال هللاو وحذفي لعفوامئاقديز |

 مَع دب ناههللاو 5 ةياعف ا تال ب عما ةيذنملا قالوامو مَع ادين ناأ ٍ

 هللات #ىلاعت هاوقك ةثرقلادوج وأى: افرح فذح ةقوديز موقبالو| |
 ىنغم هيفاعالا قلتي الف لاوسلا مسفاماو و والمال ىاذ# فسوب وك ذن ود

 3 برسل ) هباوجفذحي 2 و) دب .ذماف له هللاو ىنريخا هلل ابو وكابإطلا
 ىلءلدت ىت هلا "هلا اءازجا نيب. مسهل سوت ىا ( ضر ( ضرتتعا اذا ) مسقلا
 2 هياوح ىلع ىا (هي اع لديام) مربعا ىلا هم طش وأ) مس .ةلأ باو ِ

 نيتروصلا نياهىف باوملانع هلانغتسالاهللاو اق دب زو وفد ديذ ١

 بس مسقال اباوجتثاكن او ةروكحدذلا هلا هيلع لديام دوج
 باوجلاال ٍتاولا ىلع لادلاالا ى تال ظمللا بسك اسهنكل

 ِغ 53
 7 ل 7 فى



 ةذلببر ىعم واولا (سرقأاالاو ريفا عياأالا #4 سلا اهب سبل ةدانو 5 رماشلالوق "# نوسمحلا تببلاا #
 سن دنا رادلاب لاقي هب سثؤيام هد 0 لكؤهو سناوملا سانالاو نادلبو دالب 4 عم 0
 مج رف !ءيلاو بس أو دو'أ ىأ

 ىف هل م ىُدح ولا رمبلا دآوو

 بازيلا نولب ىظ روقعيلا رابتخلا

 8 هلا قال ص عب

 نم بارتلاب هرفعو بالا
 1 اريفعت هرقعو برعد

 ض-ينلا اضن || مغعتلاو

 نا تكشةًارمانا ثيدخ اى و

 اسهذ ولام لاَمو وكري اهلام

 ىا ىرهع ل اعف دوس تلاعق

 ةكريلان اف ءاض ب امانغإ ىل دوكسأ
 لالا نام سيلا رداهتو

 52 ه

 ىش ايهضاي طلاخم صالا
 ةش اح ىف اذك ةراكلا'نم
 ناسنالا ىفةرقشلا لوقاماصعلا

 ىلا"ةلئام هنرمشب و ةيفارص رج

 رعشا ريعب ل اعيو ضاضيلا

 بر ىنعملاو. ةردلا ةديدش ىل
 نط وال انارخ تر اص ةداب

 سنعلاو زيفاعيلاالا دحا اهي
 سدعا اهدحاو نسيعلا نأ مت
 مسأ ىسبكو ع ا_.سيع ىنالاو

 |عسجلاو ىتانرسوا ىتاريسع
 لاهي نيسلا محب توسع

 نيسبعلا تيأرو نوسبع اج
 زاحاو نيسدعلاب تر مو

 وأولا لبق نيسلا مضنويفوكلا

 هزجي ملو ءايلا لبق | 6

 ظ ١" ا رهاطغأا# رات#ىاذك ىسومو ىسدعو 0 ا ايلاو بون قلوذلاا نوب رعبا

 برواونا ىلع هبداه شنسالاو حاوحلا

 |فيستب .سضاعرو كروم و مسالا لع ل> دتذ ةئازام نوكتدقوا ورفكن يذلا :

 ةمسقلا اهلا معتساة ركل كلذو هللاو تعمقا لا ةيالف مسا لمف ى |!

 أى
0 

 ا لرلقتاا قتل ( ةؤوصوم) ةفرعملا ىلا انهجايتحا مدعل (ةر ك2. ةض:ع)
 فص و ملام لفاو صخا راض '"ىملا فص واذا هنآل بدل وادم وهىذلا

 ْ بهذماذدو (مصالا)ّبهذملا( ىلع) وهاماةفوصوم اهنوكطارتشناو
 بود حولا فاما انتو راملاو كلذ تال لق قو هقواون مو ىلع ىلا

 ىفو ةفيقيل اكريدكتلا نعم ىف لهعتسن ملا :اهاصال قتلا نيزك ىذلااذهوأ || .
 قاع:ىذلا نعي بر لءفىا (!هلعفو) هني رشلا ىلا باتح ارا اك ليلفتل
 ٠ وحن ىضاملا ىفالا كالذ الذ روصتبالو قدح ل امال هذال (نضام) ل ءذ ودب

 لعغلا كلذ ىا (ىوذحن) هقرافا لميركل جر بروا هديل ميركل جر بر
 | ع ركل+ز بروح نئار هلادوجوات الام“ ,هةساللا| نلاغ ىقىا (ان ام) ىضاملا

 ا ةركنب ريم ) هل غج جال (ىدهب مر عم لما (لخدتدقو) هذيفاىا
 نر :تاراك منو ) درغمريعصلاو (ْ رهيب 1 ىلع ش6 بوضتم 03

 ٠ الة ماوا الاسروا نياجروا الحر هيرؤحت ايالوسرع لا ناكن اك نكذم)

 ةينثئلاو دارفالا ىف (ريغلا ة فاطم نييفوكللافالخ) ءاسن ذوا نينَأ عاوا

 ||| اهبروالاجاب هب رونيلجر ام4!رنولوشب مهنافشنا ًاتلاوريكذتلاو مجم و
 ًاتفاكلا () برىا (انهةهلنو )ءاسن نهيرو نينَأ ها امل رو ةأ حا
 دوب ؟رىلا تلو قو( عزام قولدمب(لخدتق) للان :عومناملا

 الالث(# ةفوص 9 ةركن ىلع ل* دن )اه مكح ىف برو اوىا (اهواوو ) لعيص

 [دنع ف طعالواو /هذهو## سرعلا الاورمفاعيلاالا 4# سنا اهب سدلةدابو

 ناورهاظ فطعالا نوكف مالكلا لواىف نكت لنا ةراكب تسيلو هي وبس
 فيطعء فرحاهذا نإ فوكلادنعوهي وه فوط تدار ةدلوا قتلك

 | قل اللا تاكا ةزواويطل هس غئ راس بوما مداد راس ع
 (لعفلا فذحدنع نوكتاعا مسقلاواوو) فسدت كالذنال هيلعاذوط ءم

ليعتساال ىعي (ل وسلاريغل ( ءابلا عا اهلصأ نم الل[ يعمم ريكا
 / اولا 

 ردن ءواوللاط -ىربخا هللاب لاياك ىتربخا هللاولاةبالف لاؤسلا ىف
 | مسالا ناك ءاو سرهاظلا ٌمسالاب ص:ةواولا تعي( رهاظلايدصتة)ابلا

 ١ ةفوصوماهنال ةدلبو هلوذىفاك ةقوصوم 17 :ىلع لخدت اهيكح



 دي 0م

 اًراحتوازوكلا ىف ءاملاو ةورهح ىشاولوجدم ةيفرظالىا(ة: ةراظال قول |

 مكباصالو ىلاءت هلووكح (اليلق ىلع ىنعمو )قدصلاىف ةاحلاوأ ١

 ؟دانالوا (قاصلالل ءابلاو) لذغلا عو ذج ىبعىا * لختلاعوذجف
 قوص ديفت هيف ايلا نافديزب تر سم ىفىرت اكمذهءابلارورجتىلا ها قوصأ
 رودص ف لعاغلا ةناعتسا ىا(ةناعتسالاو) هنم برقي ناكمىادي زبك رورهأ

 سرفلا تد رشا وم )د ةيحاصملاو) قلاب تيتك وح هرورع « هنعل عملا

 ؤ سرعفلا عب هك ايش او حب رسلا داق ان:ءؤ هجرس عم م ىا هجرس
 قاصلالا هباقصامسرفلا ءازيشا لاح 0 وكينا مزابالو ءارعشالا ىف |
 ىف هرور<# ع وذو ةدافالىا ( ةلباقمل ) 'نلباهملاو 0 كعربغ ن 1 هسا ْ

 مراللا ىلءدلا لعحىا (ةيدعت ةيدعتلاو) كاذبا ذه تعب وعَر 2 ئد لب اهم ]

 دبز بهذ ىنء0ناف هلعاف ىلبع ءان لا لاخ دان رييصتلا عم هن عيوب ؛اندعت#

 ىعملا اذهب هءدعتلاو ايهاذ هررييص كب زبك هذ عمو 1 :ء نامت ذلا نول

 ةيطظساو هلومعم ىلا لعقلا ندم لاصإلا ىنعمي ةيدعتأ اماو ءايأن ةصتخقأ

 نود فردا هاصاصتخاال يو طال ةراللا فورحاف رك افق رح أ
 ريا ىف (مدا زو) ظ5-5- ىقىا رهاب تسلح 5 (ةيؤرظلاو) فرح
 6 ىئااو) متاقيديزا لاةيالف ماقد زل هوم اًعلطماللهب (ماهعتسالا ىف ْ

 هذه ىف ريا ىف دازب : ى4ذ ديزام وحامو بكار ديز سبل وك سلب ْ

 (اءام*) ) ىف :لاو ماهفتسالا ىف عقاو لاري ا رسغىا 26 هريغق ورانيا روصلا|
 ىا (هدي لاو ) اديهشهللاب كو (دي :كبسحب و ) اريخ نكي مل ءاوسأ
 و ماهغتسالا ال نكم واب ناكوأ هذي ااواديهش يش لل 52 53د نال 5
 ةيكلمالب ودي ل لاملا وك ةيكلع( صام _ :+الاءاللاو)دب زكي سو 'ىننلا
 تيدا سطو انهذ ىش هلع نايباىا (ليطتلاو) سرغلل لاو
 00 و (لوقلا عمن رع ءىعمعو ) كافان كفاك تجرخ وح ' امراشوأ

 نعم 2 كؤدر ىأم اف د روح (ةذل زو) هع تاقىأ عسل
 ا قود 00 ولدالار رخال هلل (يعت ل مسقلا
 بحواذها(و) ليلقت ءلاءاشنال ىا( لع اًتالت ر |نرو)بايذلا راطد شا هلل لاه
 رثكلاةاشن الاهذ وكل لا دصاهلب سجون ع يا
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 ١ ||| وحن ناكملانماما ءادتبالا اذهو هدوصقمو لعافلا ضرغ هال لعفلا
 ص ةمالعو يل مول نع تعدو نامزلا ' نمؤا هرم هيلا نم ترس

 نم ترس وف اه:لباقمى اه كاف ديش اموا ىلا دارإا ةدك ةنادتبالا

 هللابذوعاىنعمنال مج رلا ناطي ثلا ن ءهللابذوعاوحو ةفوكلا ىل ةرصبل
 ايا نيبتللن هاو و ىا نيالا لمي مار لاب (نييدتلاو) هيلا" ىع

 هعضوم ىف لوصوملا عضوة فك ه:ءالعو مهم صحأ نمدوصتملا ا

 وهىدلاس جرا اوبنتجاف تلقوا كنافنانوالا نم سجرلا او,ذةجاف لثم
 هتءالعو ضيء«تالزم ”ىعدقو ىا ( ضرءكلاو ١ ىنعملاماقتسان انوالا

 (ةدئازو )مها اردلا ضعبىاىهاردلا نمتضخا وح هناكم ضب عضو هد

 ١ نوكنال اهدا زو ةرريخلاب عوق ىههنأف ءادتالل هلوق ىلع ف طع عذرا

 ١ ]| | د> | نمكءاج لهودح ا نم ا ءاي ايفون( ىدعوللا) مالكملا ( ريغىف لالا

 ١ اضيامدج وما ىفاهتدانز نوزو< م «ذاف(شهخالاو نييفوكللاف الخ)

 ظ ْ نفو)“ و7 هودي م يأالدتسا ٠ نونا نبط ةناكدق # مهأوعب نيلدتسم

 ١ [!|(لواتم) ايلول + الكلاف ىقنم ةدابزهنم مهوتبام (ةهيشورطهن هناك

 وهوارطه نم ”ىشوارطم ضب تاكو نييننللوا ضيءتتلل اهنوكي
 نءناكدق هنابباجافرطءنم ناكل هلاةالئاق ناك ةباكملا ىلع دراو

 ا ءاوس نأ ةلباهع عملا اذهب ىجهفةيأغلا ءاهتالىا(ءاهتنالا ىلاو ) رطد

 ١ ]| لالا ىلا مايصلا اومتاوكنامزلاوا قوسلا ىلا تجرخوح ناكملافناك
 | |ليملاو قوشلارامتعاب هيلا هدم بطاخملاباةناف كيلا ىلقودت اه*ريغوا

 ْ 0 ما ىلا مهلاوما اولكأتالو لايفوتك ( الياقعمىنععو )

 ا[ مه ععو ) ةياغلا ءاهنالا وكف ىلا لثىا (تالقك حو -و) مكلاوما
 آ 4 نان قوتك |[كىلاناسيشت عمىعماهنوكن ابى فاك لور ريشا
 | قحىا(صت -غ2و) ةرتكلاو ةلقلاب اههشب عقا ولا تواغتللهيقاغا ءاوتنا ءاهنال

 | |تلخدول اهنال هيلا لاقي هاتخ لعن ةرهاظلا مسالابىا ) رهاذظلاب)

 ا! | اهدعب اههعوقو زاودل بوصنلاب و ريعصلا نسنلال / وضل ىلع

 ! اا راغشا ضعءلىف عفوا الدسم نعذدم لا ىلع هلوخدز وجةنأف )د ريالا والخ)

 ١ ال اساق هنوزوجي الف هذوذشب نومكح روهجباو ةردنلا ليبس ىلع برعلا

 * و“
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 لاطلاواريرعلا فل ءاعلاو: أ سحادنها ذي حو دنه ةأمااذ.-ونيبك ازواأ|
 صودصخم اديز نال ديز ال اذوه لاس ا وذو ةياعفلا نم اذ حىفامأ
 لاح بك ارا هماق نم بوكراو حدملا ماع دعبالا 'ىجال صوصخملاو

 ب ةريغ ىف ىلع لدامه قرا د صوصضخملا نهال لعاسفلا نم

 نوكيالىا هلا ه.ستلاب لوعتم اه ريغ لصصاح عم ىلع اذ ةلك ىا

 الذ هل دبال لب هبوأ هيلع مكحنال حصن ثيحب ةيموهشلاب القتس«
 هريع ىف نعم يع لدي هنأ لجالى 6 2014 نعو ) هدأ ارخآ عا ماهضنأ نم

 نزلها زعم لعتي( مسا ىلا 9هريغو ناك اكر مالكم( هتيئرجج ىف جاتحا) ا
 را اقورخ) برضدق وكي كاذك ( ل_ءذوا ) ةرصبلا نم وح هيلا
 ىدعالو لوصولا ءاضفالا ىنعمنافهلاصب اى (لغفب ءاضفلل عضوأم

 ؟ىشس ل تكتكص وهو لععلا نعم ىا 04 ءانمموا ( لاصيالا هانعم راصوايلاب ا

 ةهيشلا ةفصلاو ل وعفملاو لغاغلا ىعم اكل عقلا ىنعم هن طادلسا
 ناك ءاوس )ع هيليام ىلا 2 كالدريعو رور4 اوراخلاو قرطظااو ردصألاو

 رصاعمأ
 هزه نيومو اهي زب ىا # تبحرامب ضرالا معيلصتق انضو #ىىاع5

 ءانلاو ) اهنع اهب ربعي ةضاخ ءاعمأ اهل سبل هنال ةياكللا لوس ىلعأ | قورألا هذهركذ (ىفوقحوىلاون#) را فورح ىا (ىهو) ربا 1
 ىلاواولاى ا (اهواوو نرو) اه: قيام فال تدجو تتايئاسا فاكلاو ءائلاو واولارك ذتالذكوامدوجتوأ اه4 ناب اههركذ (ماللاوأ
 واب و.مسملا واوو ,) حاسة رس فورحن اهدعىو بر اهدعب ردقنا
 لؤوالا ةرمشعأاف ( اشاحوادعو الخو نزءوذمو فاكلاو ىلعو نعو هذانو |
 ىقاوبلا ةئلثلاو اعساو اهرح نوكت اهيلتىلا ةسمشاو اذزيحالا نؤكتالا
 ةناملاب دارملاو ةياغلا هادتبال ىا (ءامتبالل نذ ) العفو افرح نوك 7
 ليقو ةئانغلا :ءادسبال نحمالذاب لكلا ىلع ءزيللا ميشال اةالطإ ةفاسملا
 0 (يبدارملاث دوصقملاو ضرغلا اهب نوديريو ّياغلا نوةلطإام ارث 2



 «ه.ع *

 أدي نلجرلا منلرالا هجولا ىلع فردي زوهئادب زل ,ةفوهن م لس هناكذ
 ا! |ضوصغملا طرنىا ( هظرشو ) ناتلج- ىلاكاىلءو ةدحاو "هلجج
 اهتشاطمىا ('لعاغلا ةقباطم ) اضوضا هعوقوذكتص طرش ىنعإ
 رارفالا فو اليو أتوا ةقيفح سثااىفءانا لعافلا ةقباطموا لعافلا
 و قعلاف لعافلا نع ةرارع هنوكلثنأت اوريك ذنلاو عجاو ةدثلاو

 تسّدو نو دي لا لاجرلا منو نادي ا نالجرا منوديز لجرلا من

 ذو وتادنهلاءاسنلات سب و نادنهلا نانارملا تسب و دنه ةأرملا

 نيف رسمه: :هريغان أكمل اههثالرزه ةأرملا سو دنه 3 را معن لاشن ا

 |[ لنعسنب) ىلاعت هلوق(و) اهب ةمالعلا عقال ابجي إو يملا اهيشا

 ظ |قعا صوص ا عقو ل :ثي>ردقم لاوس باوج (اودكحص نيذلا موَقلا

 قااطي الا (ههن .ثو )موهلا ل وهو لعافلا دا هاقلا دار قا عم اءجاو ذك نيذلا

 ا [نيذلا لع وا اونذك نيذلا لثمري دقت ( 1 لو ) صوص ا ىلعافلا

 1| مهل نييذكلا موشلا لثم سد ى' مشن ى 'صوصخاىفذدح وموقلل ةؤصاودك

 0 |(ديعلامن) كامن هلوق( لثم هن رقلاب [عاذا صوص فذحدقو )

 | 1 ( نودغاملامف) ىل اعنا هلوق 6 ( هتصقى كلذنأ هنن : رقت توواوىا

 اكحالاو طن ارمثلاو مذلا ةدافاىف ( سب لم ءاس و ) نك ىا
 ْ ابك سعاد .> ىاوهو (اذنح) ذح )ىف بح مذلا اوحدملا لامفا ن ءى'(اهتمو)

 ا اذهلءانئا ( هلءاؤو) اذن هو انو. عطا تع ءوا ”*ىشلا ين نم

 ْ (ممجالو ىننن الف هيلعو هاعاذوا هلعافوا اذ.><ىا ( ريغشالو أذ ) لمفلا

 [لاهالا راهي را اةنؤموااءجوا ىثء صوصخلاناكاذا ثنؤيالو

 [(ءنهب و)دنهاذيحو نوديلا اذيخو نادينا اذيح لاةنفريغتتال ىلا
 || اذب- ضصوصخم بارعا ىا (هبارعاؤ صوصخلا ) اذبح' دعب ىلا

 هينازو < و ) كب روكذملا نيهجو !! ىلع( 3 صوص .بار ءاك)
 اهصوصخم كعن ىلا (هدعب وأ ( اذيح ص وصخ ىا ) صوصخملا لة

 ريكذتلاو عججاو ةشنلاو دا د اردالا ىف ( هصوضخ قو ىلع لاحوا اًريبنت)

 ًاذيحو دي زاكار اذيكتو الخر:ديزاذلو ادي رداخر اذ و ثنن أدلاو

 نير نادي زلا اذب>و "نادي لا نييكاروا نيلجر !ذب->و ابكار ديز

 واو#
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 ممنامهنف 2 ءاشن الل عضو مل هنالاهمشم هتعذو هت دملثم نكي ( مذوا| ١
 ناكسايلعف ةيناثلاو لصالا ىهو نيعلا يا ءافلا مفي لعف اهيدحاأ تاسغل عبراايةلخ هنيعو احوتفم هؤاف ناكاذا لءفىف ميت ىنب ذل فأ درطادقو نيعلارمسكب لعف نزو ىلع نالعذ لصالافاس*و ( سشبوأ |
 ءائلارمسكهءبارلاو ءاغلا سسك ع منيعلا ناكسا ةثاثلاو ءاقلا حف عم نيل 1
 حدملا امهب دصقا ذا ميت ىنب دنع نيلعفلا ن ذه ىفرثكألاو نيعال اعابتا ْ

 وةفتابرعلا ةمامناكو هي وبيس.لاق نيملاناكساو ءاسفلاسسك مذلاوأ
 لعمال نوكينا) سب وممن طرش ىا( امهطرشو ) ميئىب ةغل لع
 ا_يفمريصا وع ادتبا نيعمريغدحاول ىهو ىهذلا ده هال(ماللاب ارعم د

 نوكيللا#ججالا دعب ليصفت مالكلا ف نوكيو هدعب صوصخلا ركذبأ|
 ((-هب قرءملا ىلااناض )نوكيا ) ديز ل جرلامعن وحن سنلا ىف عقوا
 و2 ةطساوبو اديز لجرلابحاص ملوح ءطساو ريغباما ماللابىا

 (وا ) ارخ مهو ل زلا مالع سرق هجو منو لجحزا مالغ سرف مع |
 ٌةْوَرعمو | ةركب ىلا ةفذاضمو|ةدرغم (ةب وصنمةركشبا ريمارعكم)ن وكل
 تنا هجولا نسحو اديذوأ لجد براضوا الجر مذ وحن ةيظفل ةفاضا ْ
 (ىهام.ءنف لثم) ريع ىلع ل#ملا بوصنم ”ىشن ىنعمب (اي) ريم (وا)أ
 لءانىذلا نعمب ةلوصومىه ىلعوباو ءارغلا لاقو ىهاستبش منى" ظ
 ممذ ىا ةصوصخل ىهنال هقودحم ىها عنق ىفاهعججاب ”هلصلا نوكيق معنا
 ىءمةمات ةفرعنام فاسكلاو هي وبيس لاق تاقدصلا ىا ىه هلءذ ىذلا ظ
 ىهو ماللا ىذ نعم هنوكل لءاغلاوهاخ ىهئئشلا من يعاب“ ذا وطأا |
 اءاهتيدعبو مذلاو' جدملاب( صوصخلا)لعافل (كالذ دعب و) ةص وص
 هءحرص لجرلا مندي ز لاقيف صوصخملا مدقتيدقهنال بلاغلا بس ى ْ

 ةعقا ولا ةلخجا ىا ( هل.ةامو أدنبم ) صوص !ىا(وهو ) حا#تغملاق

 ممن لثم )وه وهو(ف وذم دتسمريخوا ) هماقم ىدهعلا فب رعتلا ما ماي أديل رمض ىلا ربخ ةمقاولا دلما ءذه عت لو مريخ ايا هل
 هيلع امدقم لجرا من ةلجو ًادّبماما لاثملا ذهىديزف ( ديزل جز
 لجرلا عن لبقامل هناف لاؤسلا ريدقت ىلع فو ذم أدابم ربخاهاو ٠ رب



 د 1

 نحاام مهاوق برعلا نم عم“ (ىفرظلاب ل ضغلا قزاملازاجاو) قس

 ملكتلانامزب لصتتي مل هناالا منا دعقاو نمس> ىداملا ىف هناك هناهانعموادي
 مسا ىنعيردصملا نوكينا ىلع ادتبمىا (ءادتاامو) هلي فاعاد ناك لب

 الع ادرك نال بتل بس ابيراكيلا نال 'ىن جمرك ) رهط
 (ريخلا )اه دعبأب ىا ) اهدعبامو هي وموس ددع ,

 بان اذ رهارش باب نم

 ىذلاى' ( ىفو ذ«ربخلاو شفخالاد نع ) ةلوصومامىأ ( ةلوصوم)

 ةيما_يفةساامءارغلا لاقو ميظع "ىبش نسحاذ هلع> ىا اديز نسحا

 لجن أك هنال ىنءملا ثيحن هىوقوهو ىضرلا حراشلا لاقربخ اهدعبام
 هوقو بمقتل نعم ماه ةةسالا نم داعت سو دقو هزع مه ةءاف 200 < بمس

 ءازعمو معا هبرومص لعفأو ديزب نس >ااماو نبدلا مولام كيرداامو ىلاعت

 هرور#جىا( هنو )لاذ رابص ىا جاك لعفا ذراص ىنعمي لعفا نم ىضاملا

 (ريعكالف)سايةلاوهام, لع لوعت ناب ىا لودتنا نيس>أ .ياهتاد عمنا

 لءفاةزنيه نوكيا ىلع نس> اذرمص ىنمب نحال ( شفخالا دنع

 نسحاذ هريص ىئعملاؤابدعتم مزاللا لعل ىا ) ةيدعتلل ءايلاو ) ةرورع صال

 نسحا ةزمهنوكيو هسف:جادءتمنسحانوكينا ىلع (ةدئاز) ءاباانوا)
 ديزي تنا نس>ا ى'هلعافوه(اريعك ) ىلءغلا ىف ىا( هيف )عب رخاك ةءدعتلل

 هقصينابكلذكهلءاماو ا:س>!ديز لء نان دحا لكل ها نسحا

 لكن هلا تاه4ج نم ه.قنأق تاشاشإ نسمحلاب هفص ل .ةهناكذ نسملاب

 لاءذالا نعي »* مدل و حدمل لاعفا ع د>او صخخشيف نوكينا نكمأه

 | لويعملاو لماعلا نيب( لصف ) عاشبابا هيف فسدت(الو) دصقلاربتعا

 مك لاثالاىر#اهنارجالدب زب موبلا مركاواديزرادلا ف نس اامو

 ( نسحا ناكام لك هناك ةيلكب لص فلا نورثكالازاجاو قدصن نا لجرلاب

 || .انممو ةيئادتاامو مسنلا ضءب ىو فاضل اريدقتب ءادتباوذوالوعفملا

 ْ ناىرسشعالا ةعبو ءارغلا لاقو هب 0 عع 1 هلءحاىإ أد زوأ

 وا

 حدف ءاشنال) عضو لعفىا ( عضوام )بقللا اذهب ة!هلادنع ةروه ثملا
 تشي مي سس ل نصح م يع



 هرد هلا لثع 55 ضقش هلو لاعفالا ميقىف مالكا الب عضو ل لعفأ

 لعق هنأؤ ةركع لشالو رعاشن 0 هللا هللا وحب ضقتلل ن 5 هلاهاوو ا

 تس | لاءذالا هذه لاش نا ألا ءاعدلا :صخع" ا نقلل 000

 اشنالءظواغدار آاقا مينغ و ا كلذك نإ عتسا لب نمعتلل ةعوضوما

 امارش و ضقتلا داوم م رك ذاموهريغف ليعتسلال ث ب24 بدت بتال ١

 بجتلا ءاشمذال عضو الوأ ب علا لوفل 21 )ع هلو ( ءاعدلا ىف ىف لمعتساإ

 امهنر ا( وكلعق ااه) كو ط0 ىذلا لععلا :دتصابع رع( ناكل 1

 نذهؤانو را طرشب (هب لعفأ 0 ىزوصس : ىذلا لعقلا ةعيص ا

 هذ ريصتمريغ نحن :ل] لاعؤا ىهو ممشنلا ضع! قو كش انو لوه#وأ ا

 قامالا )تع جتلازأ ءفىا ( ناش ددالو دي زب ندس> اواي ز زنسحااملثمإا

 رونو علا ىلل ام جمالك نأتي 5-5 نم هلام هه! أك 06 ص :لا لعفاهتمأ

 ماعطلا ىاهشأ ارو 27 دقو فو لي 22 لا لعمفأك لعافألالا نادال اذكو |

 هني 3 قع 2 املأ . (عئتملا) لعقفلا 7-25 ويو)بذكلا تقماامو ا

 5 و تيعوانول هيفا درو الثواةئفدي نم ىف المو ا ىتاب رند ُ

 1 كل لعق ند اهل ا لصوت ىا ( هحار يخسر د ددشأو هجار عسا |

 ىا ( امه قس دتبالو) اءلابارور جتواالوعشم عاملا لوجو هنعام ا
 ميد 1 نكرعللا < قع .صادعاوق راج ميدعت ىأ( مدعي )بتل اقغب

 نها دعاوف نا رخأتىا 0 للا ىبهرور لاو رابساو] لول

 ماكحالان ابن طفي ءاقملاناؤ بدعتلا نغيص ضاوخ نامي فرضنلا
 ىلا ىلةنلامعبا م هذال ن سح ادب زبالو نسحا ا دن نام لا ةي الفا مهب ةصانخلا
 مدع ليق لاشعالا ريغتبال كناريغتبالف لاثمالا ىرخجم ابرج بخت 1
 "ىلا مد هنن ال س دك انوريخأل لا فقرصضتلا 90 ف 2
 ايهدح اب تك اولف هريغمدقت مزلتسي هريخأتاذكو هريغ ريخأت مل
 دحاو لكن إ ىلع سبسأتللال ديك ًاتالوهاءاريخأتلار ؟ذنأبب جاو نك

 ١ عراضءىلا نارسغتسالف( نيفرزيصت ءزيع) بتل لعق ى (ايه اهو نيييكزلا :

 ١ |مدع ن وكب انديقاع ريخأتلا و مدقتلا انديقامناو ام.هنم لءفلاريخ اج

 هناكف دصلاب هن ب هئكؤل 0 3 "الازد كاما فمما

 وعاشلال وك 3 ْن وعل رالاو عشانلا تببلا د قااثلاهب رع نم ليونطاآ نما ذهوح 1 لافي ليضفتلاو 1
 ةدئازامو هب 'طءلوقءرورخعل "00 دا ! زءطو ىرم هلا نيد ب ١+ 0 #لقيص فيس َ ل 9 ٠

 هب رخل قاعتم قياس قلاع |أو

 ل _ةيصلاو مول عم فيسلاو

 ىل_تيص لاي, لعيصملا عم
 الايه صو هلوضصو فسسلا

 ”هلذصملاو لق اص وهف رسكأ] |
 أاذك هوو فيسلا هب لقسدام
 فاضع٠ فرطظ نيب وراتلاىف

 ماقشلاب عضوموهو ىرصب ىلا

 مسا ةنعطو ف وي با!اهما أ يش

 ءايلاوىرصبلاز ماسخا .رقلا ناكلل ١

 ىء عال تو ىف ىعمءال ىف
 هيفءرشال ىذلا ىلا_2ناكللا

 انيعتسءاريثكأ,رمضت أر ىنعملاو
 عقوول# ىا لبةيصم فيس
 نيبناك ىذلا ىلا-آلا ناكملا ىف
 هيدابشلسالاوة نمل نينو ربل
 ةدائااه بر قي دقةنا ىلع

 اهرو رى اسهلع رشي الف
 ةيرضلابرىاو ةيرمضام راك

 شاملا نم تلا اذدم
 لوالاضورعأ ناثلا هب رض نو

 ةاا_سىلوالا 4ةتضورغنا

 ىليع فو ذ#امنمىتاشثلا برضناو

 اذه ضو رعناالانلعاف نزو
 ناوععمنزو ىلع تعم تيبلاا| | < :

 ذب سض و لسقيص مال نيكس

 ' هنو لى 0 ءقنذو ىلع

 يع تحلب هدد



 انكي لو ِبرقَدُق هنوك ل اخ ةعثمألاو 5 ه'هقوششملا ران باه د دعب اهزان مدهناو ؤع هٌووُشمملاراد

 ةكخ ىلع نا ل+ديدق هنا ىلع 7*4 " دانه ثاسالاو ةيلكلاب رثالا كالذ بهذ. نا ىليال ةيجوملا ةنيزالا

 فال« هنا اك ىسعب هل دشن
 داكب هلا هيررشت ىسع ريخ نعنا

 هف فاالاو اف عضمل نا ىف 3

 زجرلان ءتْدلا اذهو عاشالا
 لوالا ب سلا ند هن 0 ملاسلا

 لوألا هضورعل

 « نوعبرالاو' نماثلات بلا 9
 رح#لاريغ اذا ) همرلاىذ لوو

 ىوههلا سيسز # دك 1 نيبلا
 ةيطرشنذا هاك( رب ة موسع نم

 لِيمذلا تان نعول ضافربعو
 ءاهلا محفب وهو ه].ءأو ردملاو

 "لاو لاصولادض ىئنءاقارُغلا

 لعاف مسا نيبذلاو طرسشلا لعق
 ةرحم ىا فاضاار يدق هلوعقم

 نم قاطم دحب داكب مل نيحلا
 ةعماأ سريسرلاو هب راقملا لاعقإ

 سبسرلاو ىوهلا ىلا ف اضف
 درج بأن نم ةفاضالاو تناثلا

 ىوهلا سيسر هدا مو ةْعِيطَو
 قاعام بح نم هلوق ىف ندو هسقت

 اذاو أ حا مسا .ةو ىلا حربي

 ةيلعلل هف صنم ريغ اهنا لق
 بم اهيلا قاسّك» ثدت علا و

 هلعاو عموهوب لوز نعم حربيو
 هريسخ دكي ل مسا ىلا عجارأا
 نديلا نإ ىلع هب ءاهشأبالاو
 هنم قا ةثدامو داك ىلع لخ'دلا

 5 لذ ةةااياولزا ك تع حدك ملفك هن هنووطم ْق خلا ةدافا لاءفالرا ا ديب امالل طاملانوكم

 نس هسر:ا هل" 6 ض لخادلا اربلانعاوهل'

 | أقاشا ٠ ندو رخآ تفوىف هتؤومو تقوىف "ىلا ءافشا ا نيب ضف انمالو ةئم

 ا | ىوزهتئامذق ولست قدس ىلا اذوةهرلا ىذ* طم ءاوجقلا صعب هال ضاف
 || لاس هريضفةمريش ذك هياعضريءاوةفوكلاةءراوذ مدقلاو هنا سعنع

 ||| ًأطخاو ميلف هزاكناف ةمريشن/ا أطخا لاقف ِكلذب ىلا تثدح ددتع
 || ليةو)اهرب لوهامناو اهارردكيمل ىلاعت هلوق رهاماو هريغنيح . ة«راوذ
 | فو تاب ناللىضالا ف ( هنما قيام داك ع لخادلا ىلا ىا ( نوكي
 000 وعضم ىن ىلا ةدافاىف لاعفالاز راسك ى ا (لاءفالاك ل.ةتسملا

 [كعلاهجحو تف رضدقو (نوا فيا وداكامو لاحت هلوقن) لوألا ىوعدلا ىف
 | رحفملا مغاذا## ةمراىذلوةب) هناثلا ىوعذلا ىف (و ) هنع باوملاو

 ]| لخادلا ىئئلايدارا ني (خ ربي ةيمبح نهىوهلا,س ضر# نكي لني ىلا

 ]| لخادلاو :أاؤ لاوزرلا ىا خاربلا نع ىوهلا سيسرٍضرق ءافتنا 9 ىلع

 ءاعدمتبثيال نكأ مسم اذهو لاعفالا راس ىلع لخ ادلا لاك د اكيىلع
 اويل مكست جدلا هجوشفر هاوار عدت ان رع

 5 مس قغطي قفط لاقي ٠ لمدلا قدا عع 2 رخل ىف

 دك ء ءار م : (طركو )برضي نيرشك قطن 2 :طعاحدقو اًدوذطو

 | (ذخاو)قدط نع 61 ثورغال تثداذإس عملا ثد رك لاشي ب زو

 ٠ ىف (داكل ثم 0 قسما و ةهعل ؛ رالا لا اهوالا هذهىأ ) ىهو) ع رمش عع

 ظ ١ 0 اا لف براكوا ذاخياؤل ب ناقلات ايدل الل عع

 || ةطع ع سفاىج وى "1 (كقواو) نأ اود ' |دؤطو *#ىل اعز هلل :هلل |لاقو لوشن

 لمعتسيةراتف( لام ,عتسالا فداكو ىسع ل )كشواىا (ىهو) قةطلع

 اد ز ىينا'كشواو ؛ئعب ناديز كشواوح هيهجو ىلع ى مع لا .هتعأ

 3 ها لف 2 "د. ز كلشوا ودنا 5 وذيداك لامعتسا ليعتسن ةرانو

 ملا او تدق 006 الإ ضءإىفو < نعت 7

 ١ 5 انامل ان في رغتلان!ىلا رظ الاب لعفلادار ةأف ةشلا هوَ رص! بخ !| الو

 ردع لكىلعو هن 30 110 3 انت 4 ارؤهد ارذاةرتكلازاظنا اندعجو

 ا ا عضراموهذ اًضيا عججاو ةيشيملا ٠ 2 موه هملا سنك 28 في رعت اف
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 ل لا ءفالارلاس ىلع لخ' دلا ى
 ا 6

 1 داك ىلع ل ادلا قنلاف لاوزل ى'ح



1 
 ا

 :مكالذ لهن اوهو رخآو ىمصربخ هلاب بصنلا ل<#ىف جرد ناودبز
 ناوىسع مسادي ْز ناكل والا لمع !ناف دي ىف جري و ىسع نيب عزاذتلا بأب ظ
 هو نكتسأ اه ىمع ممأ ناك ىناثلا ل عاناو هلع امدقم هلاريخ جب رد

 ةصقان نيلاع> الا نيذهىلع ىهذ نعز َج رنا هريخو ديز ريع 3
 اهيبشت لوالا لامعتسالا ىف عراضملا لءغلا نع (نافذح د قو) اضيا
 ََس ردن زقوسع كالذكن ا هيف ل مل َج ردد زداكن ا 52 داكباهأ

 هءارو نوكب# هيف ثيسما ىذلا بركلا ىسع # مهلوقكنا هيفرك ديالا
 ىناثلا لاعتسالا نو دنا فذخل هءارو نوكي نا لصالا ناك ## ب. رقجب رشأ
 (قاثلاو )هب رخدب زداك كلوب دي زب رض نا ىسع كلوف ةهياشممدقلا
 وندنءربخف (”ىدي ز داك لوقتداك ) لوص حون درب اون دل عضوامىأ
 م ضحم مسا هلءافذ لالا ىف لعافلل لوصملا ىلع هفارشاب كلعلربملا|
 لالا نهريخلا لوصح برق ىلع دنا. عراضم لف هربخو لص الاوهنأ
 دقو ) لال ىفانملا لا.ةئتسالا ىلع هتلالدانا ريغ ند هيبنعم دحارامتعابأ
 ىسعريخ نعنا ىذ.# هنا كىسعب هلاهمبشت داكربخ ىلع ( نال خديإ
 لكن اك ايف # اهكخ نا ىلا لوط نم داكدق ## مهاؤقك داكب هلا هدبشت ظ
 جو نهرخالا يكحام.هنمدحاو لكل ىطءارخالل اهيإشمامه:مدحاو
 ىف لاءفالاراسكى ا (لاعفالاك )داكى ا ( وهفداك ىلع ئلا لخداذاو)

 البةتسموا ناكآيضام(حكصالا) لوذل ( لع)!هنومضم ين ىلا تاودةدافأ
 اهاال.ةةسموا ناأك ايضام( اًناطم تل الل وكي )داك نىك ١ (هيفن ليقو)

 ليد, هيفنال لعفلا تارئادارملا نان نولءذباو داك امو ىلاعت هلوقف ىضاملا ف
 وهلا ريغذا#ةمرلا ىذ لوقءارعشلا ةئطختاف عراضملا قاماواهو<ذف

 لاوز ىلع لديةاب# ح ربي هيمبح نم ىوهلا سوسر ةدكي مل نيبحن
 ناكالولذدجا ل هلوةبدكي ملهوقهربيغتو ىمتةطخم هولسنلو ىو لا سدس
 هلوقناب لوالان ءبيجاو م متئطال هريغالومو أط خال تامئالا داك ىف

 امتقو ىف هنمبرقلا ءاغتناو حبذلا ءاغتنا ىلع لدين ولعفب او داكامو ىلا

 ىلادوعي ريع جب رخي فو ىسعمسا هنابادوق مدي نوكيناوهو رخآ |
 لن
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 (ْبي رق رف ةءارو نوكي # هيقتبسما ىذلا مهلا ىسع) رعاشلا لوذ (نودبرآلاو سداسلا ثيبلا)
 ديديدلا مغلا ىنعع اضياوهو بركلاىورو نوكي هريخو 10 ىينع مس وهو مو<4!مهلعاو نزلا مهلا

 هيلع دتشاى أ مغلا هبرك لاس
 هذ تويصاو را وعاش
 باطلا ىلع ه2: ىورو ءانلا
 مدعم ريخ فلخلا عع ءاروو
 رخؤملا يوسأ ص نو و 906
 وهو جرا ني ةص سرق

 ح رغلا عع مجاب و نياك
 ىذلا نزلا ىىسعىنعملاو ءاملاب
 نوكي ءاسملا تقوىف هيف تنك
 نو نس 9 رذ هسديقع
 ىذ# دق هنا ىلع داهدذسالاو
 اهل اهيشت ىسعربخ نع نا
 نءاذهو نوكي فامكحداكب
 لوالا هضورع نم رفاولا رحلا
 [يذو اهلثم داو برض اهلو
 اك ناوعف نزو ىلع نافوطقم
 مسج ترك ذ ؛# ىلا لوقف
 يملا هقرذاح اناو نياطام
 وشحو هردصناآلا # ماسؤلا
 نو ىو بوصعم لوالا

 نايعاهم
 + نودب رالاو عباسلا تبا #
 اع مسر) رعاشسشلا لو3
 ناكدذ * ىدم ادق اهدعب نم
 (١_دعج نا ىلسإلا لوط ند
 رالا باهذ ءادعالاو رئالا مسرإ
 ءلاو وكاوهو وفعلا نم اهعو
 | راصاذا”ىشلا ىلب نمءايلا ا
 (زصمنو اذيعض ىا اًنعتم اًدلَح

 *راثآ ند رئاو مسراذه ىعملاو عطقشناو بهذ ىا "ىلا دم لاقي عاطنالاو باهذلا وهو سَ 1



 دك 4

 ىدصتلاب ربا ىف لعاسقلا ع ورمشب ماكتملا مج بنسب وندلا كلذأ
 لوص» برق ىلع لدي جرد دي ز ٌقةط كالوقىف قةطو هيلا ىذفباط

 ظ ىا (لوالاف) هيلا ىضشباوف هعورمشما ملكتملا مزيج ببسإ دب را مب وردا

 اال | عمطااذ قافشاو عمط ىسع هيوبيس لاق(ىسع) ءاجررب اون دل عضوام
 ىافشالا ىنعبو توهانا تيسع و هوركملا ف قافشالاو بوبا ىف
 ساو لوهكتو ع راضم هندثويال ثيح'( فرصتمريغوهو ) ولا

 ءاشذا هزعذتل ىسع ىف فسصت, ىلاغاو "هلثمالا نم كلذ 6# ىلا ىهذو
 فرملاو ىورملا ىناههنم بلعالاىف تا اع ةالاو لغاكء اجرا وعملا

 ) جرد نا ديز مع ) هيااىءتسا دحا ىلع (لوقن ) [هيف قرعدشال

 ةيوقت ةيلايقتسالا نان ردصم ع راضم لعف م مسا هدعإ نوكينا وهو

 ىسع مسا دب رق لابفتسالا ىف لعءفلا دوجو عقوتوه ىذلا ىبرملا ىنعم

 7 ىاريخلا بناجىفوا حج ورلادب ./ لاح ىمسع ود مسألا بنأج ىفاما

 ةهصقان ىسعاذه ىلعو مسالا ىلءريخلا قدص بودوأ جورذلا اذدي رز

 ىلع قد ناو نا عم عراضلملا عمطلا ءاشفانلا لن مي ورا ىأ

 "|| |لعفينا نويفوكلا لاقو ةماتىبسعاذهىلعو لوعغملاب ههيشل بصتناف
 أ ماهبا و اليصفتمت الاججا هيفنال لعشالا لدي هل ةامالدب عفرلا لكتفف
 ] ظ ىذرلا ح ناشلالاقو سكنلا ىف ىشلا كانلم باع عفو هريسفت مم مزعل

 0 0 . الا لمعتسالا ىلع لوقت (و)سس رد ه>واذهنا ىر !ىدلاو

 ا لا ةعتسالا اي ومما اواو 0 وف صرك ذي د 6 رنا

 (ىهف امهماقم مهقافرخالا 4 7 نع اق اديز نا تاع 7 ىغتسا

 ال هاذا دصقريغ نم عوفرملا ىلع رصتقاناو ةصقان لامعتسالا اذهىف

 «رخآ
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 اهيلع اهرابخا ميدقت ( زوحيال مسقو ) اهةوفل لاعفالا ف عوفرملا
 ةيردنصموأ تناك هيفان'(ام) ةلك ( هلواىفأم ( معلا اذهىا (وهو)إ
 أ | ردصتلا ىضتقي هنال ىننلا ريح ام ميدقت عانتمالف ةيفان تناك اذا اماأ
 نسفن ليع ردصملا لوم»ع دقت عانتمالف 8 رد ضب تن كحاذااماو

 اذهنوكيناب(ناسيكفإل) ابا (انالخ)مككلا اذه لاذ و ردصلا |
 ناب هيضةةبأك ر وها بناجنمال هبناجنخأ رهاظ اعقاو فال_لا
 (ما دامريغ#) مم فالطا كالذو م هنم ةغلاذعال هناكف ىهمدقتل هل عاغملا
 راصف تورشلا:داؤا ىفنأا ءانءمىذلا لعغلا ىلع تاخدال ىلا داء
 فلات مسقو ) ىنعملا بسحب ىننلا ريح فام مدقت مزليالف ناك ةلزمع
 ْ لاعتفالا نان صعب عم مه ضع نم روهجبا نف فقالا هيذرهظ (هيف
 ا رمص لعقلا لصاىف نب عا ةكراشمل ىضتقملا لعافتلا دع انهه
 ناو نويفوكلاو دربملاف ( سبل ) ةلك هيف فلنا مقلا ىا (وهو )
 لومءم ميدقت عنتمذا ىنزلل ةاعارم ز و يال هنا ىلع ىاجرإللاو جارسسلا
 ,انب زو هنا ىلع ىسراغلاو ىف اريسلاو هب وببسو نوبيسص,او ةيلعوتلا
 ك>-ى نيتفئاطلا نيبو هيلع لعفلا لومع» مدعت زا وجو لعق هناىلعأ
 بجاولا نم ناك لقامعفدنا اذه! و ةاداجيوةءظراعممسقلا اذه
 || عوقول هيف ىل تذل مسقلا نم ةيفانلاام هلوا قام ل« نأ فصلا لعأ
 لعذىا ه«مضوام دب راقملا لاعفا 9+ ناس ينام اهيف فالخلا|
 || بوصن» ( ءاجر) لعاشلل هلوص> برق ىلع ةلالدللىا ( ريطاوندل عضو ٍ
 || يرد وثدلا كلذ نوكيناب ءاجروت دىا فاضم ريدقتب هب ردصملا ىيعأ
 || ىسع كاوقىف ىسعف هب هءزجلال هلربلا لوص> هعبطو ماكتملا ءاجرأ
 وجرت كنا بيسي ديزل ب ورخلا لوصح برق ىلع لدي جر ناديز
 || لعاذلل هتوبث برقو رب اون دا عضو (وا) هب مزاج كناال عمطنو كلذ
 أ | قارشالوندلا كلذب ملكتملارابخا ن وكينأي لوصحوثدىا 00 (
 يرق ىلع لدبي رم نادب زداكك للوق ىفداكف لءانغلل هلوص ىلعربخلا
 | | ير ةوريجاوندلعضو( وا) هلوص> برغي هرطسدي نإ جورذلا لوصخ
 نوكر ناي ريع ١ىف عورشسو ذخاوتد ىأ ( هيفادحأ ) لءعاغال هلو ف

ْ 
ْ 
ْ 



 ١ | [) را ص ضسالاب هلاقما نيب نم 3

 داعتسإامب يلعتم ماللاو هسارغل

 ىل صخا ون نم ماقملا نم
 سس أبلا عجب سؤبالو ليقام

 سأافو سافاك ةدشلاوهو
 بممتلا كصخا ىم هلار ىعلاو

 نرد ن-هناف كلاش نيب ند
 ىلع امه: دا هت سالاو يأس

 دتراو لاساو عجرو لآ نا
 ا ,ءةريقراصد ةمولم لوح

 ليدهس سل نك نهريخ نيصنيو

 رانا 0

 ناثلاو لسع اكلا ن م عارم

 أهجيقو ليوطلا نم نم كانك
 الام يناحزلا نع

 ْ ًاريصملا ليوأت ف اهدعبامعمى يفي ردص مأه ةظفلن ال كلذو هلذامُز

 نامز ةراثو 5 ١ الااكأق ديز عل لوقت اك لاخلا نامز: ةران كيفن كالذلو

 را ه علام علم | ادا ان] اوق لثع ديعن نا يضينيف طق : 'ء
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 كلل

 0 ادامو 24: 2 رارثمالل هراتتلطيزلا ّقؤن مزاد آاهيلع

 فر طظ ةدملا كلت تاغ ناب (اهاءافلاهريخ توبي ةدعع ( 4 2 عل ىأ 2( عا

0 
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 اذ «كانهدبالف هليق نامزلا ردقاذاو نيثكرداصملا لبق نامزلا ريدشتو
 نفو ىا ( هع هقنمو) هلوشب راشا اذهىلاو ةماثةئاف درفي مالكل وصح
 ًادوجو ( ىلا ما باتا - 1 ان اقل اهرب قيوب هدد : جا تيوتا هلا لجا

 | ذرظااو (فرظ) هريخو هعما عمتي .- (هنال) ةدافالاب لهشج (مالك )

 ١ ةدمسادياىا اهلاج َلْئ'اَر ْز مادام ساجا و ةداوالاب لغيسم ريغ الضو

 عومجلا نم كده لو سلجاب مادام عفشي مل ماداخ ديز' سولج اود
 | اهتاف قنلا قرح ةردصملا لاسعفالا الد مان ةدئاف ديغنال مالك

 ا مالك دوجوىلا ةجاحالف ةدافالان لقتسم مالك اه هرابخاو اهئاعسإ عم

 ا اودي بز دل لثم لاا نامز ىفى'(الاع (الاح" 0 وعذم ين :1 سيلو )اهنا رو

 ا (اقاطم)ةلججا نوعضم ين ىه (لقو )رووا بهذموهاذهون آلا ىا

| 

 أ 1

 1 ىلاعت هاوفوي للا ناز ةرادوةلثم ىلا ءّدهلل اقلخ[ سبل رد ئخاملا

 ذوو ) هوييسسهنم اذهوات مهنع نورضمسإ مهنيا ©
 / لذا ) اهثاعسا ىلعاهلك) هةصقخالا لاءدألا رامخاى أ (اهزام تامل

 زا او دير 3 لعق هلق 5 ايف عوفرملا ىلع بوصن :1 | مدعالا انهيذ

 ظ انلوقلثع ديه نا جنيف ةهدعوهدوجو ىناج نع ةرورضلا ىف ١ مدعتلا

 ١ 0 اهريخأتو ا كلاعناك مومن هيلعاس دقت نت هنأه ضرع ملام

 ا ّنِع ةرورمكلا أ هب كيرأ نآو قيدص ىودع راص وك ا

 أ | ةصقانلا لامعفالا ئا ( ىهو ) زوكذملا لال اك ايجاو نو كين

 ةداو لاعقالا كل :ىلعىا اهيلعرا اهراو# مم (اهعدقف)

 ل 1 ةبوصا :لامدقت زاو ديو الاف !ينركا 1 لص 5 5

 ل 4 : "0 عوفرملا##



 لدب تماش هلوؤو طرشلا ءازج لحل ةموز حم ىهو # ؟غ١ 2 ناكر يخ لاو هريخناغن و دايم ترانلاو دع*1 دصقانلا لاعفالا نم ناك هلوشو توملا نم ماكتم صام نيبابلا نم ء ب هلالا هعضن وا ميملا رسال

 ظ
 ظ

 هتائشلا' : ."ىس *اوننش' قل وسي شش7 7 7ل7لللببببلج
 نموه و نامتص نمالا ع0 6 لا 9 ا
 - ىلع فطعرخآ هلوقو مدع ءهانووقملا 1 حوف اوولا 4 2 سارعو , م نوك (و) ناريخالا نالاثملا سا.ولا اذه ايعو ا.ضلات 5 وديز ماق

 ىعي هدنيو ام ناهو تم 177

 هنادارملا سدلو قاد قفا اس غديز صخاوا ىسءاوا حجدأو# ( راص ىنعمي)
 ١ | نءع(ةماث) ن وكن( و)ةفصلا هذه ىلع ىهضل اواءاسلاواحابصلا ىفراص
 ريعد نوكتدق ناك مسا نا ىلع نالعؤلا ناذه ء يم دقوراص ى الريف و رعت اب وانغدي زل ظوحأ راض هب داهشتشالاو ىتاي> ىف لءفاأل | ىءع و) هليل عيمج ف كالذ هل تدب هامنعش راسديز تاب تاقاذاؤو هراهذ عيجيف ىا عنصا تنك ىتلا ل اعذالاب كلذ هل تن ءانءخلا راسك زلظ تلقاذاف (ام و تقو'هلبجلا نوع ناّريقال 2 ويلان رحالا ىنيبلاو ل لون تافوالا ءذهىف لوخدلا
 قباسلا تييلاك هر و نابشأ] | نيءانام هديت ن أكامل نكلابيطاتيبمت وااذكن اك تارظود ضيا نيمات
 ( نوءبرالاو س.املا تببلا )|| | نعام هلصفو نيةةانامرك ذب للكللذلو مدعلا مكح ىفهلءج هللا ةياغف
 هوادعلا نا )رعاشلا لوقأ| | دعب زإ ل اعفالا هذهف خارو ادرغو دامو ضآو ةدباسلا ةثلثلا لاعفالا
 1 لرقو (ةدوم لكل ىاهرفس نمديز داعوا ضا كالوق لهم ىف ةمانو راص دم ناك ذاذضفا
 ' 0 1 ّ اموهو حاورلا تقو ىف ىلسماذا حارو ةادغلا تفو ىف ىشماذأ ادخو عبد

 تائيسلا رييغتب حم ريصت
 باببللا ح سس ىف اذكر تانسملاب
 لو نم ةثءغتسا كلايق هلوق

 ةمعتلاوهو مضل اب ىمعتأ ْ
 اما هلا عجار 3 و ريعغذ و :

 3 ١ ةدد تلا ةدارإلا ([2 يا < 47 05 ودمج ا

 عمل دئادش.و [سّوبا هل _هظوا
 ريا دد_.ءتلا دحاو ناك ناوآإ

 لاق ماصعلا مس ينخ َْق ١ ىلع :

 نكامالا حرش ىف ىراقلا ىلع (

 رصقلاو ن وتلا مذب ىدعتلا
 لاق و سكبلاب ل نم دل

 ردددوهاضيا هيو نفل حراش

 ره ةدح ىلع محد ره اه ءمانا 0م [ هنت ةلعاف ان يوما ىعش لق |
 'ل.ةىا (هلةذم) تاباو صنم ا نه ةدح ىلع مسق ه ريخ ناك تاعوقرملا
 روسا اريساذنز ل زام ىسذةداع هل ةيذا نكي تو نءىااه ريخاهل عاق
 الف رارقسالا عا هتلال داما ةرامالا هّديحالصو هتيمباق نامز نمهترامأ
 تناك اهل ىئتلا تاوداتلخداذاو لامفالاهذه قاعمىف ذوخ أم ىلا
 ةياياقلاو ةيحالصلا راتعاو توءهشلارا رعسا ىننلاىفا فلا ىفأ اهيناعف
 رارسأ (هبديرا اذاذعد رالا لاعؤالاهذهىا ( اهمزلب 10د مولع
 هلوقكا اريدونوا رهاظوهو اني ةلاه اء هتاودا لوخدب ( ىنلا) 0

 :٠ ىرشلا اك ةمعلا ىعع معتلا|

 ىف فاكااو ىهتتا عوجرااوإ : : : - ْ

 ه1 ْ ةيئايبلا نمي نيبملا ماللاب رورجلأ وهو فوذحم ىدانملاو بجمنلا ءاددلاب و ىمحنلا ىلع باطخ سكلاب كالا



 اارفنناكدق نزلا طق #اهناك ىطءلاورذق ءاهبأب (رعاشلالو5 4 نوعبرألاو ثلاث تببلا »
 ىلالا ناكملارفقلاو هنلاند # 24١ 3 اهيف ىتلتهيال ىلا ةزافملاءالعف نزو ىلع ىلعءاسهيتلا(اهضوس
 ظ ايهريس ةعرسسإ ىطم لا فص

 نام را اذعد هآزيمع اهناو

 ىططلاو اخارو تراص اهاطويب

 نم بضل !ىهوة سي طملاعجج

 ةيطملا معك الا لاق و لبالا

 نيته لن ِْرِؤاو ناري طظلاعي سم

 ليقام ,ىلعف ىعع ف امضالاو

 ءانخلا مضب نزلا لمتحيو
 ةفاضالا ن وكيف نوزخحلا نم
 هلوق نوكيو ةسإب الم ىتذال
 ىتاثلا ديؤي لب هلئاس تناك دق

 ءزبللا لاءفالاءذه (مذزخ) هيلا القمم ىنغلانوكوهو لاغتنالا كلذرلا
 ىقهيلوءفلاب ههيشا ( ىتاثلا ) ءزجلا (بصتئوي)العا هنوكل (لوالا)
 تربشلا) ةنئاك (ةصقان نوكتناكفامناقدي زناك لثم) هيلع لعفلا ف قوت
 ريغن» (اماد) ىضاملا نامزلا ىف اناكىا (ايضاي) انو اهعبال (اهربخ
 (اعطغنموا)الضافدي ززاك و < قال عاطقناووقباس مدعىلع ةلالد

 ىاهربخ توشاهلوق ىلع فطع (راص نمي و) رقتفافا نغديزناكون
 ىلع نيعس#لادحا ىف طء ليبق ندوه ذراص نععذتاك ةصقان نوكتنأك
 (طق# امناكى ظملاورذةءاهيت#رداشلا لوةكدنهمسقوهام ىلءالرختألا
 اهضو# نافذ اه ضو احارفتراصىا #اهضوب اخارف تناك دةنزملا

 اضيا اذه ( نإشااريعكاهيفنوكيو) اخارف تراصمىلب اارف نكمل

 املس "ناس ل تاي نوكمو دفا نوكي نقم تويثادلزت لش

 ناك هاذا #رعاشلا كلو ةكريعذلل ارمميشم اربخ اهدعبةعقاولا ةلجعاو

 اقطع (نمةنوكو)عنصات :؟ىذلا. ننمىخاو#ى قماش نافئص سانلا

 أ ىلا ةجاح ريغ ن ع وفرملاب منت ةماتنوكت ناكىا ةصقاننوك هلوة ىلع
 |ىلا#ةلوقكو ناكردقملاو ةنناكلاة ناك مولوقك ع قوو( ثيث ىتاع) بوص دما لو 4 7 1 6 الا ىلع نزولا ةماقتسا

 ل الواسا ه4 .دغؤواهدوجو ل ع دْباَز)ن وكيل )"تو كب 7< ان ع سىس هزابةعاك ىنعملاو : هزأاي2؟
 ريطلا اذه ع سبب اك ىطملا

 تراسص نا يب ه.ضوب ىلا

 "أ حارؤالا ىلا هعارم 0

 ضيبلا ىلا هعارسا نم دشا

 اك نأ ىلع 4 د 0

 اذهىف اكراص نعم نوكي دو

 راح قيد اك نعم ل ثيبلا

 اهئالاخارف تراص ضو.بلانال

 بحاص لاف اخ ارذ تناك
 ءاسنعم ىلعناك اناج-ولىداهلا

 ناكل ر اص ىلا رظذ ريغ نم

 تلا اخارف تناك ىذماعف ضوبلا

 01 مايق .ةج 5 نوءدرالاو عبار رلاتمبلا 5 ىاثاا4 وعابو | وطلانم اذهو ىهتنالاحتوشو

 1 تمو ةيطرشاذا (عنصا تنيك ىذلاب عن نئزرخأو #8 تماس ناوئص سانلاناكت ماذا) رعاشلالوق

 ْ ١ ١ افك ع 3 ايصدهماىفناك نم ملكت فيك #ىلاءتءلوتك ل صألا ى خعملاب

 ناكذايرص+ وك لاحدعملا قوه نم ركن
 |ىنءملا سياذا ظغالا نيد ةدئاز

 |ميضءافولسا ةصقانريغ امه وكم نيهسفلان ذه ركذامناو ينقل ىلع
 نووااملاعديز راصوم ةعصصىلا# ةوهدض نماما(لاعتن الاراصو )هت الا ىعتسإ

 ا ناكم ٠ نءلاعت الا نعع نورا يلا

 ْ نموا اذكدلي ىلاديز راصو دن ىلإ ىدءتوت'ذىلا تاذ ندوا ناكمىلا

 1 هللا لاقدتراو لوكتو لاذخساو عجرو لآ لثغمراصبق 79 ؛وورعىلار كب

ف# لاقو6#ةدومل مسنةوادعلانإ#رعاشلا لاووارمصبدتر :أو ىلا د
 ٌ كالاي

 |[ :انوع<»ناريقال)نوكت :( ىهضاو ىبسماو حجداو)اسؤب ا ناودت ىمعن نه

 هز ىسهاواماقدي ز حدا ل ”هاهروصإال اهداوعاه لع لولدملا (اهتاقواب 'اقواب

 1. اَرنَؤإ قل دلو الاعلان زحديز ىع ءاوار همم

1 

 ْ ا

 ا



 ” ل

 رب رّوملا تالذ تانج هلعوضوملا ل ء+ولواه طعن رارعالاوماودلاو
 هيلا لاعتالا هجو ىلع ةةص لعافلا ربرقتلا عوضومالثمراص لاقي 6

 امامت قزح لكذا كش الف اهنم لءذ لك ىف اذكو ىضاملا نامزرلا ىف

 "ةلدال ضرغال لعافلار ردا هلوقف ماللا لعلنا دعبالو اهنم ماتا

 روك ذملا رب رقتلا وهدصقاتلا لاءذالا عضو ندض رغلا ناك شالو عضولا

 نْياصتم نيزتعم اسهلوعشموي1
 لجو بافلاىأر اهنوكل ءىشا

 ةيسحللاو ةيرصبلاىأر اهيلع

 اسهيذف ز وجام امهيذزوكخل
 اسهاوعفمو انهلعاف نوك نم

 د دا و "ىو نياصتم نب ريكك

 ماكتم 2 راضمهنأل قارافؤ 1

 ىلصتم ريعك هلوعشم انا ف هلعأؤ

 عم هردبص لمءاكلا ند هر وهب

 عم ءادبتبالاو ملاس ضورعلا
 ىلعب .رضلاو رعذم ىك وشنملا

 برضلا نم هال نت العف نزو

 اذهو ىلوالا ضورعأا نم ىناثلا

 ا_:هعطقلاو عوطةمبرضلا

 ناعافتمن ولا ذح نع ةرايعق

 ام هدوم اهءضضو نم ضرغلان او ةماتلا لاعفالا فالح تافصلاالا]|
 دحلااذهناانركذاعرهيظذاهدح نتج رخف تفرع بشر قتال |

 لاعقالا ىا (ىبهو )الصا ةماتلا ل'ءذالا جارخال ةدئازد.ة ىلا جباتحالا
 داعو نمآو تابو لظو ئضاو ىسماو مجداو راصوبناك ) ةصقانلا ||

 مادامو حربامو) هانلابليقو ةزيملاب( 'ىفامو كفناامو لازامو حارو ادعو 1

 ناكامو لاق نمبأو ماداموراصو ناك ىوساهنمهيومب سركذي لو( سلو ١
 دقو ةروصخم ريغ اهنا رهاظلاو ربخلا نع ىغتسي الامم لعفلام نهوك ا
 ةرشعاذ يب ذعستلا مت لوقناك ةصقانلا ندم ةماتلا لاعفالا نءريثكن عدي |

 ىف(.اجدقو) الماك املاعدي ز راصىااملاءدي زل كو ةمان ةرمشع ريصتاى | 1
 ناعادقتم ىفف ماللا ن اكساوأل | نانارا اهريخ كتجاهتو اهعسا اهريعضذصقان (كتجاحتءاجام) مهلوق |
 ن'داءق ىلا لشن ىااهوجتو: زارغلا نءمدقتامل ريعض اه فو تناك نعت ءاجو ةيفانامن 3
 دو*إ تءاحامؤف ريعذلاو ةيماهفتساوأ هيلا ب انام ردو ىلع هذبه نكت ١
 تراص ةجاح ةداهانعمو كلما تناكن م فايا هربخرا عاب ثنااسمناو اههنلا |
 تدع نحهنرفش فش را مهلوة ىفةصقان(تدعق)اضياءاج(و) كتجاح ْ
 ا نواجتبال قسادنالا لاةريصق حرىا ( ةبرحاهناك,) ةرفشلا تراصئا
 هذه(لخدتو)ءارغللاف الخ هيف برعلا!ي.هيلمعتسا ىذلا عضوملادعقو ءأج
 رتتخلاو أدّتبملا نم ةيكرملا ( ةيعسالاةلججا ىلع ) نهوحن ناكأمو لاعفال
 هذه عمىا ( اهامنهم كح )ريخلا اهتاطعا لجالىا ( ريطاءاطعال)

 مكحو لاشتنالا راص ىءفاشٌعديز راص لثم هيلع برنملا هرثا نعي لاعف
 هعسالا هاج ىلع خالق هيلا القسم ريطان وك هيلع برزنملا» هربا با هايعم

 ىغوه ىذلاربللا ىطءا لا ةتالاوهىذلاءازعم مكحدافاو نعد يع
 8 ب

 0 00 2 ١
 ايي

0 



 رص ف 5 نكت قاالعافف نباح زوج هاوه ا اىنعإر رضا اذ اذه فاز وعلدإلا ع ارش ضعب ' أوو

 ها > ءام دلا نم ”ىس لك ال لش. ١ د اسما كسل 21ج 72-7 دمت 010 سلط ادام

 دعن هز و نأ ءاو هتف رعاذا

 نئالعاذ ناوعف نئالعاو للعلا
 نت العو ناع اه نت داع

 م اهملا اذه نأل م الكلا انئطا

 هانرك ذ امو مادقألا قلازم نم

 ليوطلا رهأانم

 ىتارا هلو ) رعاشلا لود

 ىبع نع نم # ةيرد حامرلل

 ىسفن نسصإأ ىا ( ىئاماو ةراث

 نوكلو حام راقده ىف ةقاح

 نوكيف عاسم معلا عع ىرا

 ىق» رك ذاه ىلعو هلوعقم هيرد

 ءاصعلا ذ هش اح ىف اذك لاح

 فدهلاو رءجج حامرلا لوقا

 نءو ءاةبلانم عفن ىع ”ىش لك
 ىبسعمب مسا قيع نع نم ىف
 لاق يع بناجنمّىا بناجلا
 نع هلك نا حاوحلا رات ىف
 را فرد هلخ دياعما ن وكي

 ىأ هي نعنم تنج لوقت
 عي همالك اذه هيب ةيحان نم

 ةيردلا لو> ح امرلا ناك اك
 فارطالا نماهب فوغ انأف

 اناهلعات نوكينا ىولغلا لاعذا صئاصخ

 اسمهلوهففو ام هلعأن نوكزم هيف زوجام امهفُروُقَم ةئباعلا ىأر
 نعن* 31 ؛ ةبرد حامزال يلا رادّلو ## رعاسشلاوقك دحاو م قيريعد

 (اهضغ أو ) اره ءاىناراىنا ىلاعت هاوذكو# ىامأو ةراث ىئب
 0 عم 2 تعزو تاخو تسد دعاف تواقلا فعن سك

 مهوتينا نكي ثيح نظلاوا معلااما ىهو لوالا اهيناعمزم بي رق

 0 لاةيالثل 0 اند ةامناو نيلوعتميلادعتم اضيا ىنعملا اذهنهنا
 ىنءىءاج ثاخ ناذ ىخا ىنعم اه:هدحاو لكل نال ضعباا صيصخشأ

 تانك يعمي تع 505 ترص عك تدسحو لاخاذ ترص

 تن:ظذ)نيدثاال (دحاو)لوءذ م( ىلا )رخ آلا عملا كلذيىا (هيىدعتي)
 ىا وتيهلا عمي |ديز ماس( ةيهتلاو * هنااا ٠ ند ( تمهتا ى عع

 ىعوهامو *# ىلاءت هلوقهنمو ععلانم عون الباع« ىدضول اناكم هيذخا
 ىعع 8 هاا لوهت (تذرع عىنعع تلا 2و) م7 :ع ىا# نين :ظا بع ُءلا

 7 هناع مك>ريغ نه" ىس سب ملاوقو هدأ تفرع

 ىلاعت هلوق وق هنمو ةسالا تع ىنءعمزد بيرق ترصبأ ىف «ءو (ت درسا

 اهتيصاىاذل اضلا تدجو لوشن(تيصاىن , ءعتدجوو) ىرتاذامرظناف

 نظلاو رعلا ىءمْم ابي رقرخاناءماهلنامداممناكامو ةساملابا هنو
 تددجوو ةدج تدجوأو اياءلاذ فشلا قوكشمر اص ع ل ضرع 1

 : تثسردأ اهذال تنزحو تيضغو تينغتسا ىا ا تدد>وو هدحوم

 ااا منال منال اهنال ةصقان تيعتامنا  ةصقانلا لاعذالا # ئظلاو علا 1

 ة لا ءفاى'(عضوام)ةصقانلا ريغلا لاعفالاك اه عوفر

 لعاقلا ري شن رح لاطفال كدي ذ ترانا ىل( 528 عز نأ

 ةرئعلاوهىذلا ريرقتلا كلذ نعةجراخ ةغصلاهذهنا كشالو هد ىلع
 امؤرط نملكف ةغصلاو لعافلا نيبةيسنرب رقتلا كلذ نال هلعوضوملا ىف :

 [|| ريرشو ةفصل ةعوضوماهذالاةماتلا لاعفالا دملا نع ميرذتا هنع براخ
 .[|| .دحورر فتلاال هلت ءضواعفةدعرب رقتلاوةغصلا نغ لكفا هلع لعاغلا
 || | همامتال ةصقاننا لاعفالا ىف هلع وضوملا ةدعروك ذملارب رقتلا اناعج امناو

 فق ! || | لاقتنالاو لكلا ىف نامزلاكر يرقتلا كالذ ىلع ةدئاز ناه»ىلعياهلا_ةشال
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 هلضفنم هللا بهدت اسعنولخحي نيذلا نيحالو) ىلاعت تح ل 0 1 ف © نونا ه6 هب 0 00

 اظفل امهدحا راشءاب قفوتلا بجوف اهديزج بصنتا اهرييغت بجوت
 ءادتبالا مالو قنااو ماهفتسالا ىعور ظفللا ثيحنذ ىنعم رخ' الاو
 ةأ ماب جاوق نه ذ وخأم قيلعتلاولاءذالاهذه تيعور ىنعملا ثيح ندو
 الو هنادقغلا جب وزلا عمال قلعملا *ىشلاك ن وكت جي وزلا ةدوقفمى'ةقلعم
 نع عونم قلعملا لع فلاف بورما ىلع ردقتالف هدوجو اهزي وتل عيوزالب
 ديز مايق تلعماق ديزل تاع ىنعمزال اربدقتو ىعملماع انظف لمعلا |
 ةيوصنملا لا فطع زاج هك نمو نيئزللاباصتنادنعكلذك ناك اك[

 نيب قرفلاوادعام | ركبو مئاقدي:ل تابعو ةيويلعتلا دلجلا ىلع اهآد
 قيلعتلاو بجاوال رئاج ءاغلالان ا اهدحا نيهجو نمىيلعتلاو ءاغلالا
 لاطإا قياعتلاو ىءملاو ظفالا ىف لمعلا لاطبا ءاغلالا نا ىتاثلاو بجاو
 بولقلا لاعفا صئاص+ ندوىا (ا_4نءو ) ينءملا ال ظفللا ف لمعلا
 (ني رضا هلو هقمو) بولقلا لاعذ ا لعافىا (!هلعافنوكينا زوكها) |

 الصفنم اههدحاناكأذا هنالْنيلصتما:اًقامناو (دحاوءىشا) نياصتمإ] '
 ىقتلع ل؛.) تلظ كاراوحن رخآلانو د لءفب امهعامجا زاوج ص تخل

 نس رض لايق لاعفالا راس كلذ زو< الواقل ط:مكتتلعو (اقاطنم
 لاءا_غلا لصانال كللذو ىسفن تعشنو ىسفن تب رض لاشي لب ىنتغسو 1
 ادحنا ناو ثا ارباغي نارثؤملا لصاو ارثأتم هب لوعفملاو ارثؤَ نوكفد 1
 ل وعغملاو لعاغلا ناف هب سطصأ واوشي ملو ىديفن تب نأ ولا همن ف ناكمالا ا ش ردع اظل ئه رب اعل يعم ايهداعا عهدصٌةفاظفل امه ةافنأ ل رك نعم 1

 لك دوحح تتاح ند ا .«5 اهنال ناكمالا ردع نيراغتع اسوأ ه3

 هيفا هضاب سشنلان أف ىهشت قياس قالح الصتما رعداهنم دحاو

 هما قاضإل قاضملاو ربا ةم ويل عل ريعاهناكصت هرامص ملكتملا ريعكىللا

 ٍنولَقلالإءفااماو ن اكمالار دقني رباغتمهيفلوعفملاو لعا لاراصف
 زاك هللا نوع ىلب هَميَدِلا ىف لوآلا ب وصنملا سدلا هيف هبل وعفملاناف ْ

 ىرخي ىرجاامتو هنالوعفمو العا درعا قاسبل امهلال |ظفلا مهتافنا |
 بلع المخ ىتدجو اضيقن اهههذال ىنتم دعو ىئتدقف بولقلا لاسعفا |

 ىلع ةيلملاو ةيرسصبلا ىأر ىرجا كلذكو ضقنلا ىلع ضّفنلال

 اوُد>ولقثلا دعب ناع اغم ىف هنيس ىذش ناعقتسم هلصا ناعاش

 نين.

 كلا اد 0 كرات

 ةنيغلا ةءأ رئىلع مهرس وه لب مهيأ || ريخ وذ

 ىذ ىاثلا فذحاماو مهلا ريخوه مهلخم ءالؤه نيبال 0*5 3 ىا ىوذح هيف لوالا لوعغ 1اناه
 نالا_:12 ىف ام تيبلا اذنه

 وهوقوذحم هيذ ىناثلا لوعغملا

 القت هزي قيس م نيءزاد

 ىلاعت هللادجر ماصغلا نع
 ندرك ذه عج لعءاف مس وهو

 ريصلا مدعوهو نيدد#! عزا
 عا لسصتملا ريعد 9 وععملا و

 نعاشلا لوق لبقلا اذنه نموا

 هن ناكاذا نيب نكي مل ناك ©
 ايقالتلا لاخاال نكلو قالمل #

 ىافوذحمىناثلا لوعذملا اف

 كلذو قاّرْفاىانيب هلوق اًناك

 هيرمض نع فرقا رحل نم
 هلصا ىلوالا هبضاورعل ل والا

 نشل ا ناعفتسم نأ الغاؤ

 لولا, ب نستضلا و ني: نم
 ضورعلاك ملاسىلوالا هضورعل

 اريثك ااِجُر تدبلا كلذ ىف ناالا
 نه لوالا عارصضملاوش> نال

 نو.*ناءةتموهو لوالا تبيلا

 39 ناءوتم قف هنيس قد

 فذ عطقمت ناءافمىلا لش

 راف ماللا ناكساو:ن ونلا

 هضورع ناو لقتل دعب ناوعف

 نز ونوح انم سف هاوق وهو
 وشحو نتالعاو هلصا نتالعف

 هل وةوهو هنمىناثلا عارصصملا
 نو ىلع اضيا نوم اذا لهو

 قاسثلا تببلا نم لوالا عارسدمل
 © لاك ناوعفم نْزو ىلع ثءشم هبرمضو كلذك اثلا عارسصلاوشحو هضرعو اضيا نوب



 0 "فاكلإ ف ثااثلاودس>او هلا هلل | امئا و اه" أوحاو ناب هلصالا ىهو قرا تضنلال ع نع هةذاكلاا/

 ْ ؟ريفكلا نال ىضاملا ىلع ل لكاس 2 ةق لذُنو براهددا فر>الاو قورط 9 فرحاب لصتورملا لع

 قرع ائيق 2 اما لويلعتلاو

 نمو لوهج لهتسملا و هدد

 امبر )ىلاعت هل وق ىف لبق همث
 نال زاج امنا ( او رغكنيذلادوب

 زباكح ىلع وه لرقو ىضاملاك

 ريدقتلا ليقو ازاحم ءرضام لاح
 تهلك وكف دول ن كامب

 ىسرافال اال_ت ةدعسالا هللا

 تنااكتئكو# فاكاا ىناثلاو

 بواقلا لاعفاصياصخن موىا (اه:مو)اًوداص هعوعمس# لذ ىا لذ

 ديزنوحاهلوءفمنيب (تطسوتاذا) هلع لاطبا ىا ( ءاغلالازاوج )
 ىلع ءاغلالا زويامناو ثننظ ُئاَم ديز و امهنع خرج انوا 1) اق تئنظ

 اريسخو أدئبم انوكينال نيلاصلا ( نيثجلا لالقن بال )ننس

 ارجو ديما اههلعجو ءاغلالا ريد عن ىلع امان ( ( انإلك )اهاَنيل اوعقموا

 وحاضيا يدقتلادنء ءاغلالا ل ةندقورخأتلا واطسوتلاب اهلع ف ءذب 3

 ريد ىلع لاءفالاهذهو ز وجال هنا ىلع روهجا نكل اودي ذ ت تكط

 هلوق فو ىف ىف مف ديز تننظ كاف دي ز نبذ فرظلا ىعمىف اهاغلا
 رخأتلإو طسوتاا ريدقن ىلع اضنا اهلاعا زاوج ىلا ةراشا ءاغلالا زاوج
 اهضعب ىو طسوتلا ريدقت ىلع ىلوا ل.عالا نا حورشلا ضءلىو

 1 ||| اهيف ءاغلالا عقيدقو رخأتلا ريد هن ىلع لوا ءاغلالاو ناب وا ثم امهنا

 ْ مسأ نيب و ديز يسد>ا برم وَ هعوذ مو لءغلانيب تسوناذا

 ناو4نا ىلومعم نيبو اديز بس>ا مركب تسل وكهلوهعمو لعاقلا

 دي رموعي بسس>أ فوسو# اهب ووعمو فوس نيب وْعاق بسحأا اديز

 كشالو ورعو بس>اديز ىنءاجو# هياع فوطءماوفوطءلانيب و

 7 بيطخ ناو ىردق ال

 فورفظلا اهاو ند ن وكيدقو

 اع لثم ىناثلاو دعب اهدحاو

 ذك د19 عبازلاو ثلاقلاو

 هظفح اف بيبللا نقم صءلم
 ىو هلوقو بنمللا تنكح نا

 م :ىا ةميعلا نعع ىشولا نم
 ن اطلسلا ىلا مالكلا لّدنو
 اننظنال ىا األ ىعملاو

 ىلع ىررباص ريغ ىا نيعزاج

 ىسرَدَقَو كن ارغا ىا كئارغ

 ملف كل ا ىلا ءادعالا كالبةانبمنو

 انرضيال هيلا كشوف انرمضي
 ه.دعوك. :ثونال ىلا الفاضوا

 اتي ةدوكلا قامكلام ا اندم اس
 انفوخ مدعل اماو كازملا نيد و

 | اد

 ا *6بجوت# رخالارك ذب بولقلا لاعفا لوعذم دح ركذذا هناىلع ةيداهثنسالاو اداه هنم

 ع هلوذ يف لزالا فذح اما:ةلف ىلع ذنب رقلأ عمرخأألا نودب امه دحاركذ درودق اذه عمو

 ذاوج+نع ئىنملا هزاوجديق اذهلف بجاو ز وصلا هذهىفاه ءاغلانا

 امسهذع نعي ترخأتو  اههياوعقم نيب يعي تظسولاذا هلا كيا لاععالا
 اهصّئاصخ نماضيا هوا طمنا عم رك ذنلا صاخلا ءاغلالا اذه ناو

 اهذ1) بواقلا لادقا صئاصخد م ىا (هنو) هعوقو ةريكو هعويشل

 | ||| اهعوقو بيسي ىنعم نوداظفؤل اهل علاطبا بوجو اهقبلعتو و (قلعت

 . ناكاذا اك ةطساوب وا هلاثم'ئع اك ةطساوالب (ماهفتسالا) نعم (ل.ق)

 َ 2-27 ن٠ مالغ تلع ود ماهفتسالا ىنعم هيفام ىلا فاضألا لق

 ٠ أ ءادبالا مال ىا ) .ماللا )ىل.ف ة(و)ا اهاومعم ىلع للخادلا ( قش )ىف

 | قيلعتلل لام (ورع ما كدنع ديزا تنل ثم ) اهاومعم ىلع هلخادلا

 1 |رادلاىف ديزام تللع ىلا لاثخ ةسياقلات هيوخا لاثم كرتو ماهغتسالا
 ]| هده نال ةثالثاا هزه 2 قلعت اغاو قاطنم ديز #4 ماللا لاثمو

 [||لاءفالا ذه ناجل ةروص ءاعن تضت ةاؤاممضو هةلطادصو عفت هي االخأا



 ٌسقرو شقنلاكوهو شقرا ند شقرملاهلوق ( ءادعالااب ىْسودَق 4 20 د » املاط# انا كنارغ ىلعانلختالا 2 اهدنا كلذل لهوور عدنص# انَع سف ىلا قطانلاا هبا ) رغاشلا لود 4 نرد رالاوىداخساثدبلا
 .: : (تعزو) ظلال مال هفرخزو هروزىااشيقرتهمالك دج

 2 ١ اذ ةيقاس ود : ا م-.صح ءلاو ناظلا نم ( هزه ) هئشان اهب رايخألا كريد ٠ ء ةل+ ا كال كالأا كنارغ ىلع نيسعزاج 1 ( ىدام ناب 2 هيا ىلا 0-2 ل هلأ 2 1 :ءاإ ةععالا "هلا امذالاهزه ل(: لو )حالا 0 00 انما فعلا ودهو ) تدجووتدأدو تاعو) يعلل ةرابو نطل ةراتزوكت ىهو هلو اضزلا فانقلا لاو : نقلا نيالا 4050 01 07 يب 1 5 .
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 اكرنيح هنع اذهانرمذي ذ كالملادتع هاشولا 3 1 الد لبق اني ىنودق د سأل نال هذه تأشن ام نا نابل تلم كلوقذ امئاق اديز نللع تاقاذا «الذ ليد ب ىسودل
 لبيع ءالدا اناذمال ىلا با.هلاىفو

 لءج تلجخباب و اثب كلما كنارغ
 ءارغالا عك ءأ رفلا رغالا
 هءالك ا ذهذغللا مد لنو
 عراضملءفانلخكال هلوق لوقا
 لاقي لاحم لاخنم ةيهازنا ءالب

 :نليخو اليخ هلاك هنظ'ىوشلا لاخ
 باب نء وهو ةاوليخو هليحمو
 هل وق ماوحلا راد2ءىف اذكتنيظ

 حا_هكلاو نااويدلا ىف ءارغلا
 نأ محق ءارغلا نا اههريغو

 هلا هذزهو (تاخ د ثدس> .و تننظ ) ىهو نيور لا

 تلقاذاو ععلاوه اغا ديز مايقنع اهب تريخاو اه تم ظ
 (نيئْرِلا) لاعفالا هذهىا ( بصنتف ) لاعفالاىاوب كلذكو نطلا ٍْ وه :هلطا هذهب رابخالا ا شنمنا نايبل تنظ كتالوفف انااديز تننظأأ| |

 اهل نالوعذم اهنا ىلع هيلا دنسملاو دئسملا ء_عالا ةلخلا ىلزرج ىأإ]]
 دجوالو”ىشلاب صتامىهو ةصيصخ عمج ىه ([هصئاصخ ندو)
 ركذ اهثدحاركذاذا هنا ) بولغقلا لاعفا صئاصخ نمو ىا هريغفف
 لصالاىف امهذوكهم كلذ بيسو هاو ءذم دحا ىلع :رصتةيالف (رخ الا
 ذل "زيىاعم نيلوعفملانا لبيلق ريغربملاو أدّيملا فذحو اريخو أدب
 ايهرح اى ذحولف ةَعرقْللا فيلو ءفملاوهاعم امه” وعم نالدحاو مسأ
 مم كلذ درودةف اذه عمو ةدحاولا ةيلكلا ءازجا ضعب فذ ناك
 نيسدالو# ىلاعت هلو ىفامك* لوالا لوعفملا ذحاما :هلٌ ىلع ةنيرقلا
 نبسالو ةءازرق ىلع# مهلاريخوه هلضف نمهلل| مهان اكن واخي نيذلا |
 ذه ءالؤه نبيه ديال ىا نيتطقنب تح نم ةطوقنملا ءارلبأ

 قادتها بطلا تن رشا
 ماوصل ا ىف صراا جبهألاو تحيا
 ىرعااذا ءعباب 3 4 يمأدق

 مهلا ريخوه مهل
 لوقف امكذ ىناثلا فذحاماو لوالا لودفملاوه ىذلا مهلخب فذشلا
 ناضل ىا ## ادعالاانب ىشودقاملاط # انا تار غىلع انلكال #رعاشلا|
 ىاشلا لوءةللاوه ىذل نيءزاج فذخانب كاملا كنارغا ىلع نيعذأ أ

 اًماطم اههدحا ىلءراصتالا هيفزوةناف ( تيطء'باب فالس )
 ريغ نه ءارقغانطعي وا | ىطءملاركدريغن م ريئاندلا ىطءينالف ل
 دافتسي ذاوسكيو ىطعي نالف كلوذك اعم ناف ذحي دقو ىلجءملا نك
 ىهف زمتال كئاذ تلعب ا, ىلوءقم فال نيلوعفملان ودب هداف هلثهن

 ناسنالان ا مولعملا ندذا ةدئاغلا مدع تننظو تمل لوصن ال ايسنم
 معسي نموهم امهفذحب سأبالف ةنيرشلامايق عماماو نظر مع نم ولك

 لوقكاىهتاهلع ربا
 هلازال هحوالف اذه تفرع اذا

 ءارغلا لوح ماصعلا لَك اغلا

 هد ىل نيو ءارعالا عك

 نع هذاك املاطىفامو ةسغالايف
 ةيردصمو' ةروص لءاقلا بلط
 لوا اذهو ىنعم ىلبعاؤ ردصملاو

 ميسعا لسيقام ىلع لوالا ئد
 اذهىفا6 لطو رثكو لذ لاءفا ةقثبالا لصتالو عقرلا لع نع ةؤاكلا اهدحا عاونا ةثث ىلع ةف 5 0

 ىتاسثلاو اهلعفب حرمض ة#يلعف لج ىلاعالا ذئنيح نل_تدي الو برب نه هش كلذ ةاعو تببلا
0 

0 
 ١ اير 1 م ا
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 #*ث م

 هيلع ةمهف فقوتو هبل ءذلا قاعتب لعام ااريغ سها ى!( قاعتم ىلع همهف
 لغفلا:ةيسن نكل هم4ذ ىلع وقوم همهفو لعاؤ نم هلدباللءذ لكراف
 رداص لعفلا اذهلاةيفدا:سالاو مايقلاور ودصلا قب رطب لعاشلا ىلا

 ناف هيؤاعتم هناحالطضالا ىف لا_فبالو هيلادنسو هيمأقو لعاشلا نم
 ناك نا لءفلا مهفنا لضصا_حلاف ىلعافلا ربغىلا لعغلا ةنبسن ىئلعتلا
 برض ,4ذنأف (ةبزضع) ىدءتملاوهذ لعا_ةلاربغ مهف ىلع افوقوم

 نافزلا فالف هلم دعبالا هلة عت نكعالو بورضملا لة عت ىلع فوقوم

 هذهنودب هلفعتو لعفلا م مقناف لوءفملاوالعاغلا هو ةياغلاو ناكملاو

 نع هل_ةغلا عم ةههذ نكل لءاغلا ةئهو ةياغلاو ناكملاو نامزلا نم
 تي.هذاوح ةزمعاابامااندعتمريصد ىدماملاريغو زئاج تابةلعتملا هذه
 هتيشافو< ةلعافملا فلاب وادي زتةبرفوك نيعلا:فيعضت وأب ادب ز

 ديزبت بهذ وكمل فرد وا ه#تتجرخسا و لاس هتسالا نيسب وا

 مالكا ىفاذهو (برسضك داو ) لوعفم (ىلا)انانعت ء(نوكيىدعتملاو )
 لوالا نيعام«ِاث نينثا ىلاو(ىطءاك)ل والاريغام ان( نيتاللو) ريثك

 اههوزبع' ىنعمب (ىراو يعاكةثالث)ليع ان«(ىلاو) اعود هيض دصايف

 اناو لوالالوعفملا ها لاقي رخآ لوعفم داز ةزمهلا(مهتاع تاخداالف
 ىنالصاتسيلف ( ثدحوريخاوريخو ًابنوأبنا)ىه (و)رخالا لاعفالا
 ىلع اهل اها ةطساوب ىهام اهلا هتيدعت لب ليعاغم الث ىلا ةيدعتلا

 اديز نلعا كالوقك هياع راصتقالا زاوج ىف (تيطعا ) باب ( لوعفك
 اهيلوهته نع (ثلاثلار ىناثلاو)اةلطنفارع تلعا كلوقك هنعءانغتسالاو
 اه عكرتزاو> ىفورخ ًالادنع اههردحاركد بوجو ىف ) ع لوعفك )

 اودارا ممناكواضي'نيقلاو كثلا لاعفا ىعننو < بولقلا لاعفا 9 اغم

 نيفرطلا »ب

 رهو كوبم

 فقوشال عي ىدعالا فالك ىا ( هذال ىبدتملا رعغو ) نكمي روعألا

 الأ دحاو لكب قاعت هلزاكن إو هناف (دعتك) لعافلا ريغ سها بهذ ىبعوههف

 |نيلو فم ىل نييدعتم ةزمهلا لاخ دا ل.فاناكامهلاف مسقلا | ذه ىف نالصا

 [ىواسن ىضتعملا كشلا ىعع لادفالا هذهنمئىشسالفالاو نطل كاان



 كم | !

 نيعلا لتعم صخاما ديصور وع لثم هياع درب الثا اذلا هنيع ةءاعذللا
 5 هديعا ور ذاك هنم لعاغلل ىنبملا ىف ىفالتخاو ضوخةدان ل ركذلاب

 3 لبق بن( حصتالا ركاب 4 5 نكي : لناو لوعفلل ى ملا فنيعلا لدعم أ |

 فذ > دعبا هلام ىلا نيعلا نم را تاقنعسو ل رفا هلم لو عبو
 راصفاه ل. ةأمراس كنا هذ وكس الوقواو لدباف لوقو عجباراصف هتكرح ' 1

 ةويقح ىطرا حرش وعتد ولبةو2 ىف مجصقوهو ( ماعالاءاجو) لدق | ْ
 ةنكاسلا ءايلا ليتف ةعضلاو لعفلا ءاف ةرسسكب وكت نأ ماعثالا اذه ظ
 ءا ردا سا ذهاجعليقأه ةكرا ةعبات ىهذا الياقوا وااوكاهدعب 1

 فقولاة لاح م' ىتالاك انه هماعثالا مهضغب لا عضوملا اذهى ماعشالاب ٠

 دئءر رار تن الت فو ا ءالا همك عم زوق نيفانلا ع ىنعا|
 اذهوةئكا سءانا هدعءب يصااخ ةعضن قأتناوه مهضعب لاقو ني رفلا|

 ىلصالا ناب ناذيالا ماعسالا ن م ض مرغلا و مهدنعر و4 كم ريغ ا ضنا

 ليقذ فءض ىلع اضيا (وآولا).اج(و ) فورا هذه لثا واؤ مضلا
 اهليقام ماعضن اواهذوكسلاواو ءايلا لعجو لقنالب ناكسالاب عونو لوق
 دريللا ىنالثلا نم نيبعلا لتعم نع لوهملاىضاملاباب لمى ا (هلمو )
 وح لاففنالاو لاعتفالا باب نه نيعلا لتعم ند ل 22 200 1 (
 ع و ايقلثم اه هيؤديدو ريثدا هي هناا تاغلا * يجو (ديشاورتخ و ريتخا))

 ن وكس عدو ليق لثم كالذ سيلذا ( مب فاو رضعسا نود ) تراغثال |

 واول ايا موقاو ريكس 1 لانا ا ةلغلا فرح ل.ةامأ

 هيلااممتكرح لقنينا امهلبقام نكساذا اسهبف سايقلاو نيتروسككا| ظ
 ( ناك ناو) ةدحاوذخا ميقاوريؤعتا لاقيفاواو تناكاذاءاب نيعلا بلقتو| ْ
 (هلوامضاعراض٠) هماغ٠لوعفملا ةماقاوهل ءازفذحدب راىذلالعشلاىاأ 2
 جرحدت , وجبر خخ سا ومزيل وقدر #2 د وبس .عإ وَ ةعراضملا ف ر> وهر ! ْ

 (نيعلا ىلءمو ) ةدان لاب عرا ضملا ىلشنو ةحك ةهعلا نول ٠( + («رخآ لب قام حن” و
 عابيو لاقي و2 اواوؤا تناك ءاب . (غلا هيف)نيعلا(بلقنت) لوعفلل بلآ
 حاتنناواس + و !:2 ذا ددنأ ماةيوراكتسل و داقنيو راسخ
 فقوتياب)لءفلاز : «ىدمتاتى دمتي غي ىدمتلا 4 9

4 1 
١! 



 ضورءال ىناثلا برضلا ن4
 هنو. هطورعذ ه:٠: لوألا

 نز و ىلع ع وطوم هب رمُضو

 هردصو نيعءلا نوكسب نلعف

 نّرو ىلع هنأدتاك ن وسر

 عارضملا نءناوُسلاو ناعامم

 ىف ملاس لوالاّنم ىت'ءاو ىتاثلا

 ## ركفت ةاسم نيت ىعا سلوق
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 مهنا لثقإ لثقاىف ليقاذا هنا عتقلاري دقن ىلع عراضالاب س ابشلالا
 ىعاب رلانء ل ومجلا ىضطاملاب و لوهجلا م اكئلا دحاولاب ستلا ءانلا

 ل؛هىف مضواهناف“ هود وأ ةريسك ه دءن نأك ٠ ءاوسةعك دعب نأ اسىوسىا

 هذه ع الاب سد“ :لال حفواو بارضالان 0 لوما رمال يع !ال برضا

 ىعاب رااىو داما اا ىذاملاب سيئلال محذواو لومجلا خ عراضلملاب سدتلالا عا ىف مطوأو

 لاث» (برضاو م1 ا نكاسلا قرح دعب نوكيا 7 (لت:ةاوحت )

 اييعاب 0 نو كامل لاثم (يعاو) : هرسهع 1055 نوكمءال

 بجوم عاشرالثدر ىلصا ةري# اهنآل ةدوتفم ةرم# اذ ىا 1 هدوتو

 ىذلا لوعذملال ءذىا #2« هلعاف مسملاعلعذ # ءهنيءب كلذل
 ىافاض هى ذح ىلءواةسبالم 0 هبلا لءاغناذفأ ْضاو هلعافر ع مل

 هلهاؤركذي ملىذلا لعقل لوصووملاب دارين ادعببالو هياعمقاولا إذ لعأف

 هماقم لوعفملا ميقا و(هلعاف فذحاموه)ةيئابب هيلا لعقلا ةفاضانوكو
 ىذلا لل ءغلا(ناك ناذ) قبساهف هركذب لب ءافذكا انهه د.هلا اذه 12 مل و

 سدللاعق ده ةيص ثريع( ارضام )هماقمل «لوععملا ةماؤاو نفذ را

 'ذههلريثخاو ءاوجرحدو برمض ل: (هرخآل ةامرسكو هلوا مض)ناب

 نازوالا فدجول ملي رم رع نزو هلرم“ ”>او بد رغهانءمن الريب 1 ءعونلا

 ةرسكلا نم خيورطلب لععف نزوو ةرسكلاىلا ةعضلا نم هب و رخحلا
 عبورلا نكل اضيا ىنعملا ةبارغ ىلع لدي !ب رغ ناك ناو ميا

 لوصح نطل نينقلأ ْق 0 نقئاةضلا ىلا ه رتسكلا

 قاطناو< ( لصولا ةزمه عم ثااثلا مضِيو ) هنم فخاب 5
 )و )با يلا كلذ نم سحال أد حجردلا ىف 0 قالا هب راو رد هاو

 ةغاصا سدي التل حرحدتو لد له وو سى لثم 6 ءاتلا عم ىناثلا)صضي

 هلوعأ هلع اذه ( سدالا فوخ ) ثجردع ثجردعدو تاها>و تلع ع راضد

 - ا هديلخ نوكي اه 201 نيكل ص ةغمو 2 ىاثلاو ااتلا مْحِاو

 نيعلا لتءبلاقبنا بوصالا ىلو ىوطإ و ىوربىف نيلالع' عاعجاولا

 د ةياقثملا ٍِ

 ١ («اوساي ةرو.كمورانلارم كن لت ةالبذ 5 0 ان لا 0

 (ةعوطقةم) لصوةزمهالدحاو!ا ملكت ىفنيئزمه عاعجاوهو اهفذح

 || |ىضفيالثل هذيع لتميال هناف فرغالا نه ىورو ىوط لثم هياع در الكل

 2 ا ب بببببب



 اوسرا م هذيار لاوو## رعاشلا لوقك فانحياسالابوا نيهعىانوهم# ظ

 مسا يال (سحالا) رادع ؟ىر قرع افتح لكذ#اهلوازتا

 نوءاط) مهنأف سهالا حرص هي دارملان أكو صحال ا نادم اهضءبىو

 حورسشلا ضعب ىفواههغيصنودير و عداضامل *نل هاو ىذاملا "ةلثما
 نه عوتلا اذهىف رهتشا اك ىهالانالسحالا لش ليو ىعالا لاثم لاقامنا

 ىلء صنلا داراف انضيا ىردصملا ىنءملاىف رهتشا كتالذك لاعفالا

 سمالاب ص وصخ نيباوصالاو نيب وهلا حالطصا ىف وهو دوضقللا
 لماش(لعفلا اهب باطإ ةغيص)ه رش ىف فئصلاهركذ ذك ةغيصلاب

 (لعاغلا نم ) الوعووا امولعم [ملكتموا ايطاطتوا ناك اناغ مال كلل

 نعال لوعغملا نع ل هفلا هببلطإ هناف !تةلطم لوهلا نع زارنا

 فرح قذحي) م اكتماو بئادغلا نءزارتحا ( بظا_خلا) لعانفلا
 ارد ,ثتاوحر 000 .و ##ىلاعذ دارة لدم ع وازنخا ( درا

 مالا خو رايك ورو هص لثمن عو با_ ظل ةغيص لع
 ىضتشام ءافتنالزوكسلا ىلءءاتلاو فقولا نيب رمديا' دنع عملا ىف

 بارعالاةيضتقملا مسالاب هتمباشمن ال ةعراسملا قرح وهو هبا رعا

 ! هنآلةلعا قرحو بارعالا نو طوعسو محوع 1 ا 0

 اب سضإ مل برضإ مل لوش ا.كح مر اوزغاو شسخاو اور
 مور برعم هنأ ىلا ن ويف وكلا به ذو مري لو غن لو ش4 لو ور - 0

 يقدح كدءاوا ةعرا صااقرد دعن ىا (١ ءدغعزناكن اف )ةرء هوم مالي

 قكام) فر>هدعإ ناك ن اود رووظا سئل اذه فضا وكلي !و براضأ

 ةعب راىلعديضاهنوكناما: عه ىعان راب دارملاو (ىعاب ررب) عراضملا( سدأو| َ
 0 ز) ريغال لاءفالا باب وهاماو هيقدي :رملانم فرح
 ا سلان ىطنلا ىلا هب لصوتيل ةعراضملافر> قدح وبا 1

 6 ادع ىا( 0 ةموععم ) ةزممهل كلت نو

 3 طيسلارخلا . هنأل نيت يح لإ اعف ناعفيسم ن نافو

 1 عراضلا مكح ل ةهىا ا 0 ( هروصأاىفو كاسل ىهامغا

 "ان ْضا : ذأ لومي دات د لظفأا قف 2 : اللا هيقام هياش 1

 مله كشن ملاذا اماو ةيبسلا| 0 1 23 . 8 8 9 5 0 |

 : م د نا اقبام لءجو هرخآ ن 55 ءارد» فرح ْ

 م يسافاو ةاوازملا 12 ءاسرالا رغم ا ىعءأ سكمعلاب عراف سصالاو و

 (رادقب قرح َئ 7 9 10 اهلوازئاوسرا م نأ مه كلل لرءاشلا لوق وق 0 ْن رو ادالاتبإلا ١

 ىا“ 4 1 لا 5 7

 9 ةاسرملاب اسهتنقوو اه سيح

 اه طل اعءنو اهلواحم ىااهلوازت

 سار لاق ىا برأ ري_ءذلاو
 لئاش اود مهم دودو موقلا

 ةناضقو ىلاععت هللارا دة

 هي درب مادقالاالو هيححإ نيإلاال
 لكل ) ىلاعت هلوقا هكلهي ىاأ
 مهلجا ءاج اذاف ل_جا هما

 الو ةعاس نورخ أت:سالا |ك

 ريعصلا لسؤو ) ومد هدسإ

 لوطملا ىف اذك ان رك ذام
 لءفلاناىلع هب داسهثنسالاو |
 هردءملا ناب مرد ع راضملا ا

 ماههتسالاو ىوهنلاو سصحالا دبع

 د,صقاذا ضر ءلاو ىنعلاو

 ماي ناس لباعطق مر
 نيت "هلا فاك لاطابوا ةفصلاب :

 اظذل ا اوسرا تاق قع

 مل كالذكريخ ا_ملوازنو ىعمو

 اضرال عد لو هيلع ىطعي

 ضرغ نال اللاباوج امور ||
 ع ا_سرالاب سحالا ىلل_يلعت 0 ارلا



6.1 

 أ |مهفىا #نوطنقب مهاذا مهيدبا تمدقا.ةئيس م يبصتناو# ىلاعت

 تناك ابنا (: اا وكلاخع راضملا اهب مز ىتلا (ناو)نوطنةب

 وح .هتااو) كم رك ١قرزتناىاكمرك |قرزوح (ىمالادهز)ةردقم

 (ماهفتسالاو ) كللاريخن 33 هلعفت ملْثاىا كالاريخ ن ؟يويقلا ىل ءهتال

 ) ىنالاو) هيرشا سشا ءاموكدنع ن 5 ىنءملانال هيرششا ءام كدنعل هون
 || |اذذع 1 .ضرعلاو ) همشا لامىلز نكي نأ ىنءملانال هعفنا الام ىل ثيلودي
 ا مفاولا عراضملاناك (اذا) اريخ ب ص1 لازءتناىا اريخ بص: لزتنالا
 ةييساادصق) ومشي لايبسم نوكن الاخ اج ةييمجلا ءاشالاهذهدعر
 د لءكو مدون ل ذخوي عراضم 7 ناردق نئنيك هل مدقتأم هييبنس |

 ال[ ناريدقنت صتخا اناو هياموزل ء اءشالا هزه كاع عقاو )| عراضلا

 ل١! | قلعت ابلاغ بلطلاو بلطلا ىلع لدن اهنال ءاي_ثالا هذه دب ام

 | ,لةسم ىهو اهلاببس بواطملا كالذ نوكي ةدئاف هيلع بدني بولط
 || لمفلا ةيبيس دصقو ةماغلا كيت اهد.عب عقاولا عراضملا ناكاذاف
 ]| عراضملا لءو لعغلا كلذ عم ناردق اهل ءايشالا كلتب بولطملا

 ْ اايولطأ اناف ( ةنجلا لخدت 5 او ) اهب مزهتش , ازج اهدعب عقاولا

 ظ ال|دصقو اهل ييسوهذ هلا لوخد هداف بول طهوهو مالسالاوه ميساب

 ا أ ةنلال+>دنلءجو اسأ نم د 1 ذوخألملا ١. لعفلاععناردعف ةييبسلا كل" ءادا

 ظ اى لست كمال ) و ( و) هنا ل خدت ستناليغق هلءال

 ظ 0 2( تيثلاال فلا لعغال هني رو ىو :!!نال 11010

 عنتمال هلاف ) قاسكللاة الخ ) ١ دوه ادن ء ا( را :لاىللخ دير غكستال عن تام

 ا 10 لنآ )تفرعام لع(رذعتلان |!نال)روهادن 8م هع' تما هنت 0

 الأ هنالف قاسكلادزع هعاذتما مدع اماو.داسفلا رهاظوهو رانلا لخدت
 لأ عضاوت ءذهقفرعلاف 3 ١١لخ دن 006 فرعلا سدي هأ «ملوعت

 0 اماوةسيسلا تدصقاذا 017 ود ع ب ية ىرعلاو تن عملا طرسشتلا ةهئيرق

 ١ | الاس أك نا ةفصلانأما عفرين اب <لياعطق مخ آان مل دصعت ملاذا

 ||[ وذم ارق نوت #4 ىتريابلو كندل نه ىلبهف # ىلاءت هلوقك ةيفصوال
 | مهنايغطىف مهرذف # ىلاعت هل وةك كل ذك لاملاب وا ىءاثراو ايلو ىا

 . نوهمع#
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 اظوذلمدق ناك ءاوس دقب نريقي مل ىادقل اليصفت ن وكن نإ لكحل 2 را ملتج .رخْنأ و (قعموا)تجرخ تجرخ نا اوك ىضالل ليصفن ا
 هلوقك اب ونموا # لبق نم هلا قرسدقف ىف سينا ## ىلاعت هلوقك
 زل ىل) تق رص دةؤ ىا ##تقدصف لبق نمد هس ناكنا ##ىلاعت
 اتا نعملا ةهج نم هيف طرشلا فرح ريثأت قهدل ءازجلا ىف ( ءاغلإ
 اءاوج هنوك ىلع ةلادلا ةطبارلا نع هيف اونغتساذ لا,ةّدسالا ىلا هانعم
 دقريغب لاقامناو كلءرك امل قيمرك ناو كتمركا ىنتءركاناكلوفك
 هيو ريثأت طرشلا نوكينأ مهقتسيال ىذلا قدحملا ىضاملا هنع جرذكا
 هذ ءاقلا لود بوجول سما كتهرك ادقف موبلا قمرك انا َكالَوَعل
 ناكاذا اع زاّرنحا ( البايفنموا اتيثءاع راضم) ءازاطاى ا ( نقول
 ءاذلا هيف سن ثيح ناب وا ىنعمايضأم وكل ق.ساعف عب ردنم هلاف إب ايفنم
 نالاهكرتو ءاغلاب ناينالا (ناهجولاف) ىنعم هيف طرشلا ادا 0
 ترثاو ءاغلاب ٍىْويف ىضاملا ىف رث ونام ءانعمرييغت ف رثؤت مل طرشلاةادآ
 رثأتلا دوجول ءاغلا كيف لايقتسالا نعمل ثصاخل ثيح ىنعملارييغ ىف
 اولغي فلا مكنم نكي ناو ## ىلاعتدلوق وان وق نكيملناو هجو نم هيف
 وا ىضاملا ءازلانكيملناو ىا (الاو )  هنم هللا ميةتنيف داع نمو نيغلا
 ضاماها ذي ءازانال هيف مزال ( ءاذلاف ) تيذ وك ذملا عراضملا
 لون ماريد توا سدا كتمركادّعف مويلا ىتهرك ١نا لوقن ام اظءادق
 نب ريدقتلا الك بعو كتءرك | دق فري دقت س.ءاكتمرك افمويلا نتمرك أن
 ةلد+اماو ءافلا ىىهو ةطبار ىلا جات>اف ىضاملايف طرسشلا فرخ دما
 ىلا ناوا لوا! ىننه عراضموا ماهغتساوا ءاعدوا ىهذواىماوأ ةيع#

 طرشلا فرخ ريث أنال عضاوملاهذه عج ىفف ضرعاو ىنةلاك تالذرع
 (ييعسالا هللا مم) ةأجافلل ىلا ( اذا”ىعيو ) ءاغلالا مباتحاف ءازيطأ
 اهنال ءاغلا نعد نم بي رق اهانعمنال ( ءاغلا عضوم ) ءازجج تءقو 2
 ,اذلا نكلو ةيبيشعتلا ءاغلا ىنعم اهيقف عا دعب لغا ثودح نعول
 اذا نال اهب اهص اصتخال هازل لَا ةيعسأ طرت امئاو رثكا

 هل وقكامهن» اًمرف ةيعمالاب هذه تصتخاف هياوقلا ةصتا ةيطرش ":
 رموع# بستةحسممم



 بوضن.ماكتم عراضلا ؟
 رضحا نا ىا ةردقملا ناب
 ازاوكيساو واولا مفي ىنَوْلاَو

 تاوصالاو هللا ةمحملا نيّكلا

 اهيف امل ىغو بر ل يق ناو
 رات ىفاذك هلو توصلا نخب
 ترحل انه هب دارملاو حالا

 ةيردصم ده_شا نا ى ناو

 انضيا ماكتم عراض» دهشاو

 هل وءفم تاذالاو ىضحا ىنعع

 لاو هريخ دلؤتو ادّيم تناو
 لل هنوكل اذهناهلودلرب_خ

 اذهياالا عملا لصاحو

 برا ىروضح ىلع رجا نا

 ىراستخاو تاذللا ىر وضحو
 ايهكري ادبا قت تنا لهامابا

 ىلعاي داهشتسالاو ليقاذك

 ريسغىف رعكد ةيصانلاوا نا
 ىل_هلاعم ةر وكذملا عضاوملا

 نناثلا ترضلان ما ذهو اذوذشت

 ليوطلا نم

 اه هللا انارفغل 3 ءامدلا .: 28 ا لعفلا اهببولطلا

 للم "لا: وقوف مناقل وار 0 نكسب 2 ةفلاهصهد 3 ةروسأ

 لاو ا عا :ئ !(كرلااهب

 عبجج ىلع ىل>دن ىهو ىلءفلا كلر اهل ب 55 لا ىف هو حالا مالدرصىه

 ا! | ملكو ) املكتموا ابنامنوا اطاخم لو او لعاغال ىبملا عراضملا عاونا
 ْ 5007 ةيبيسلا نيلعفلا ىلع لدن ( لق . ا ةازاجلا

 يسع ىناشلاوايبس لوالا لعقلا لعلى ا (ىناسثلا) لعقلا ( ةيبنسمو
 || لوالا لمحت نيئيش ىلع لخدتام ه ازال ماكو فئندلخملا حرشفو

 دارملاو ”ىرضلل ب موس " ١ ةاجلاركصنا كشالو ىناثللا مس

 ًاىشا 'ىذ ةيموزلم لب شا ”ىث ةيبيسربتعا لكتملانا ابيسةىشلا اهلعج
 ْ 10 لوالا لعفلا نوكينا مزادالو 0 ةلاد ةازاجملا لكل جو

 ىضش لب انهذالو اجراخال قاشلل
 و تكزاللاو موزللا لب بدسملاو بيسلا هروص قو اههدروب قل اهد

 10 اركالل ا- .ةيقح ايس سدل محثلاف كهركأ نعت نا
 اراهظا امهم ةيدنتلا كلي عا ملكتملا ن نكل تبا اتهذال 2 0

 7 ةماسأ اهمها د ملكت 1 ريشعل نأ

 ظ امها نالعفلا ناذه ىا ) اي عمحلو 0 اولا ا سانلاد: ِء

 ظ هلا ثي> نم (ءاز ءازخ ) اعهد1) (و) ىناتلا قح) طرتش هلال (اطْرس )
 اولا ظرشلاى ا ) اناكناذ ئ) ) لعفلا ىلع ءازذلا ءانسا لوالا ىلع دب

 كدر رار اعراضم طّقف (لوالاوا) كرزارزت ناوحي وحن (نيعراضم)
 ناوهو مزاجلا لوخدل عراضلا ىف بجاو ( مزاذ ) كرز دقف
 كا و) مزن الباواب رءم عراضملا نوكأ للا ةيحالص عما هنعضتناو

 م

 مراجلاب هولعت [ مد ناه>و || ةيققىأ (ناهجولاف) اعراض» (ىآتلا

1 

1 

 ا
 1 ريع ىللصفلاو ىضاملا 2 وليا قلعتلا فءضل عفرلاو لعرمتلا هاداوهو

 ْش ١ اظفلد ةريخبايضام ءاوِلانأك اذاو) هناوا هنادي زقاتاناوح لييخلا

١ 1 



 ظ
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 كك !)لاقو هر اهأرالف هتغالب وهتحاصق نم هغلبأم هيا 5 2 ىديعملا عع# ”رذنملا نا نعي ليكأ
 هلو ) هارتنأ ند ريح ىديعملاب

 ىلع هيام ةمالك نم هيلا علبْدُق هرديخلاو ىديعملا ىأر نيحردنملا لو 7 نوثلثلاو ئماثلا تديبلا 0 0 دما م دل هت ل اسس 1 ا ها سل اعزب طولا هسسيس ْ

 كل: ىفا# سايب سدل نكلو بصنلا ةياورف #ىغواارضحا ىمئاللا|
 (الو ىمالا مالوالو 9 عراضللا ىا(مزحت:و) اهركذي ل كالذلو عضاوملا
 تاملكلاهذهو ىئنلا ىءمىف ل هعتسااع زارتحا (ىهنا) نعم( ىف) هر يعتسملا
 ىا ءازاهلا ىلكب عراضملا مزج' وىا (قةا زاجل لكو) ادحا والعف مزن

 امهءوذا) 5 زاجنا لكىا (ىهو) نالعذ اهب مو نجناو ملكلا ظفلراتخا| اذهلو فورملا نءاهضعب وءاعالا نما يضعن ىلا ءازخا و طرأ تأ
 ) ىمونياو)الفاهتودياماوام عع راضمانامزك ثيحوذاؤ(ا>وامذاوأ
 (اماو او ىاو نهوامو )الو ام عماناك ا وساقلطم عراضملانامزجام#وأ ظ
 دأ ارطالا هجو ىلع ب همالك ىف“ ىب م(ذاشفاذا واهتك مم)ع راضملا مازن 1 |

 ءانضلاك رفا ًارقتاهت:ك تاقاذاف لاوحالا مودع انعم نالفامغتكو داما
 ةءار ءاوةسارذعتملا ندواه اعأرقااضيااناتناأ رش هيقيكو لاحى ا ىلع

 مايل امنا طرمشنلا تالكنالفاذا ع ماما وتايؤيكلاو لاوحالاعيمجج فنيثراقأالا
 ءىهسو ةرذةمناب عراضملا مزجت و ىا ب هلوق ىلءف طء(ةردقمناب 5 ْ عوطتملارمالل ةعو ضوماذاو ماهب اللة عو ضوم ىه لان ىنعما هن«

 عراضللا ىفاىا (هيفنوايضام ع راضملا باقل“ )ىلا هد هلل اءاش نا هناي
 ىا ( اهلثمالو) ايضامىنعا برقا وهام ىلا اذامريوكلا لعجول دءربألو
 قارغتساى! (قا رغتسالاب) اذ ىا( ص: و) قنااوبلعلا اذهىفىل 5
 دمي لو نالف مدن لوتامب ماكتلا تقو ىل ءافتنالا تاو نم ىضاملا ةنءذا|
 هد ىلكتلا تقوىلا مديلا عفن ءاؤتنا رارعسا مزلالو هم دي بية ءىأ م : ظ
 عسا داا مدنلا هعفنا كون الف مدتاق ذا ٌْ

 ىا مسالا ريدقت ىف أدبه عع
 ى زنك لمعلا اذهنا عب كعاع#

 اءاؤ نكي مل ناو ردصملا لزم

 لياعم نا ب وسنم وهو عع“

 .تويلا نإ رطىلإء دعم ريغصت

 هل الاوز سا لادلا ديدشت فدح

 لحجر مسأ' وهو ريخصتلا ءأب مه

 اذهو لبق أدتبملاربخريخ هلوقو
 هّسو رن ريح هريح َنل ند

 ة.صاناا نانا لع هبداهثأسالاو
 ةوك ثلا عض اوما ريغ ىف رعضن
 ىف 6 اهفعضل لع الي اريك
 نكل ؤءاذه عسل نا ىا عهسل

 راهظا بحاص د_:ءزاتلا
 *ردصملاه لنه ليم هنارارمسالا

 نع درج ناب نأ ةط_ساو الب
 هب ديراو نامزلاو ةماتلا ةيسنلا
 دكان ىلا فاضملا ردصملا نعم
 قباسلاريسفتلاب هيلا انرمشأ 6

 هر ىف لءأت نيترمن العاف هنزو
 ' و ن وئلئلاو عساتلا تببلا 3“
 ىءاللا اذهماالا ) رعاشلا لوف
 دهشا نإو # ىنولارمذحا
 نى ل ا انا

 اهد ملكتلا تقو ىلا كلذ 9

 ىنللا لءفلا فدح زو<املاضيا صت# دى (لعفلا فذحزا وجو
 ا!دااملىأ او ةئيدملا تفراشو# ليادهيلع لد

 لوهت الذ اه.اع ط رشا تاودا لو ١
 / ا

 اه
 مدعباضِنأ صلوا

 ريغ لمعتسةزقوربمالا بكرا ريدالا بوكر عقوتين ل لون عفوتم بق ظ لمذ اهب ني ىا عقوتملا ىف انام اهلامعتساي اضيا صتختو هلوم# ولا ْنيبةي وق ةلصاخ اههذوكل كلذ ناكو برعض لن هو برضا نو ا«برضيال نءو برضي 1نا

 ا

 ظ ظ
 : مالنا هلوقو حاتتفا فرحالا
 ه ريؤحاو اذهل ناب فطع والدب هنا ل3 و هل-:٠:ىف ماصعلا لضافلا لاق مك ىال ةقصلا ١ ةذصوا اذا ةؤصرح ازا ىا
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 أم طاتشاريغنف اهنمتناكاذاو مثكألوا ةروكذملا ةفطاعلا فورا نم
 | ريدقتباهب عراضما بصتلبىا اهدعبناربدقت ةدكأ طورشلا نمركذ
 | مشنوادب زكب سد ىن.عاو - ا رسم( اء“ هيلع فوطءااناكاذا)نا

 !|ناريدقتو ةروك ذل ةفظاعلا فورملا نه تسيا مف أ معف منت موا مت ثطفوا

 ةفظاعلاو هلوةفامهيف ةروكّدْنا طورشلاباطورشءسرلءاغلاو واولادعب
 ىعاناريدقتب يصانلا تادو دعملا لوا ىلع فوط ءمو يفاعوذ سم ناكاذا
 لوقو نا ىلا ىنءد طش واوهو اهرخا ىلعوا ال.ةتس:ناكاذانح هلوق

 نارهاطو قنح دعب ةردعم نانو هلوذىف قح ىلع فوطعم رورحت وه

 ىلعهنال عملا بسحب برؤا هر كحل ظفالا بسم دعبانأك ناو اذه

 | ركذينامزاي انك ذر كحذات عا ةفطاحلا لءجنا لوالاريدقتلا

 ]لهب ركللا صيصخت مزلب نأ لادجالا ىف نكي لاه ليص غلا ىف
 1 ناشئ ملعب ا نءاقب ,سأك هياصوصختعّوا ولا ف سدلو

 ||| راسك ليصفتلا ف ةسعو لاججالا ف ةيمني:سحاهرك ذ ذئني- بسانملا
 || قاامعمو نم ءركتنال كش وح ( ىمال عمناراهلاذوحيو) ار ةّذام
 ود : (ةفطاعلا) فو رخلاعم ( و)موةنتنالتدرا 2 ةدئانرلا مالا نءاهب

 1 هج ود حلب سسص مسا ىلع لخدنةثاثلا ذهن ال بهذ ن او كما ية ىنبعا

 [هعمرهظينا زاخ كبرضاتدراو هبضغوديز ب سذىنبعاو ماركآلل

 |لخدلب ماف دولا مالاماو ةيردصللا ناوهوحب رص مس ا ىلا لءغلا يلقبام

 نا اهيؤ تالغالا نال قحاذكونا اهدمب رهظي 1 جمس مسالا ىلغ

 |قح اهماع لجو حخرسد 0 وا

 و ولااماو عراضملا اهيليّن!'ىن>ى بلغالوالا ىنعملانالىلا نع
 اأًونسسلا : ىءد ىلع صيصتال اهدعبام يصن تض:ة !املاهذ الؤواو مالا و

| 
 ١" ا|هدعب يصانلا رهظي يق بصنلا لدا اوعكل تراص ءاهتالاو ةيعجلاو

 اهب بوصاملاع راضملا ىلع "هلخادلا (العم) نا ناراهطاىا (ندَف ف
 :ٍ نيماللا هاركتسال نا ىلع ىا اه. لع كىنعع ) ماللا ) لوخدو هروص (ىق)ذ

 0 5 داي عاو# باتكلا ىللها 0 3 ىلاءت هلوقو ال مالو ىءعال نييلاوتملا

 ْ ١ .ماوةوحاهفءذأ ل# ريغ ن 5 ريثك ةروك ذل ماو ةرد# :ةبان كلانا

 » معسل

 ا

0! 
| 
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 6 نونلثلاو عباسلا تببلا 3+ 0 1#
 8 رلا لاثااو كرب كرت د”( | دنع لهو ( ماهفتساوا ) كرهاذ ىنذخؤتالو زوذاف ىلرفغا مهألا اك. عراضم كرئاس هلوفأ|| < ا عضوا سارت ا (ا ّريسأو زاعت اب قاف ” معلا م ءاعدلا ا ههتف يردتيو نم برضف تق كن كمال ىا كب سضاأف 0 5 1 2 || نعشنال و( ىهذوا ) ىت«ماركأف هراب زلمه نكيل ىاكمرك اف قدز ':] 1"مءاراس ) رعاشلال وف 007070057077 1 10

 3 4 0 ا و اثم ثيدحف نابتا كننم سبل ىل ايده“ | 1 0 َء 7 3 1 (ييشأناع و (ىفنوا ( قف تريل ءأع مكن وكس قهىا هب رشنأف ءأم و 5 00 ل عر 2: يصيب 5 د 070
 هل بق مسا 0 ىد 3 سس

 قمل قا نم عراضم قلساو
 كم زا_دعحاو هب قلعتم ءابلاو
 ا ساو ةيببسلل ءاقلاو ةمركم

 ضْ
 ضرضخملا هيو مي ردشب

 عب رديف لف ىئذ همازلتسال اريذن هعم ن وكيف كرد هيلع لزتا الول وحيأ
 لام توب ىل تيل ىا هسةفناو الام ىل تروح ( نموا )ىلا فأ
 (ضرعوا) صفح ةءارق ىلع ب صنلاب علطاف تأ وهلا بابشا باسيسالا| غلبا ىلءا وح ىب تلا ةغيص ىلع عقو ام هسيف لدي ىف“ قاسفنافإ
 ىنهريخ ةباضاو لوزن كنه نوكبالا ىا ازيخ ببصتف لئزننالا ذأ
 دعبامو انهيلغ لدت ءاذلاو دوصقم ةمييسلا نعمعضوملا هذه ةلجج يفد ا
 اماوءاذلا ليقامم موهفمرخا ردضم» ىلع وطعم ردصءليوأ7قئاغل |
 دحا مدت نودب# اجيرزيساف زالاب قطساو #* معمم بل ىف زمر أس# وحنأ

 لومست هتسلاءايشألا

 هد ارلاىا 1 اريسالا نم

 ةي.سلا ا دايعا ةردقملا ناب

 دادده ةلسألاو عايشدلل هفأاو

 ءايشالا م دسقت نودي تبيأأ
 ةرو رض ىلع لو# هيتسلا
 م ايصعلا ليضافلا لاق رعشلا

 اهدعب بصتس ىلا (واولاو) رعشلا ةرورمك ىلك
 نيهدحا (نيطرشب) طورششم اهدعبنا ريدقتف ناريدعتب ع راضملا
 امهتئاث (و)اما د عمجطاواولاذالاو اهدعب ملال قامةيحاصعو' (دمجلا)
 اغلا لية مقاولا لئامامىا (كلذ لثم) وأ ىلا ليبقى! (اهلبقن كا
 ءافل' يلادباب اه يمي ءاغلا ةلثماا هتاشماو هر وكذملا ةتسلا ءايشالادحا هنوك ىف
 كوسلا زكأتالو ماركآلاو ةرابزلا عمتي ىلكل ركاو قرزالثملوةناوواولابأ

 نا ىلا نعم طرسشإ) نا ريدقتاهدعل رانشإلا نفتم ىلا واو) اذه ىو نبالا برشمم كعسلا لكا كنمعمت يالا نبال برش
 ةردقملاز ١ ىلع نيتاادلاالاوا ىلا ينعم وكنا طرشبى ا ( ناالاوا
 راركُي هدعب نارن دقت نه مزانالا واهموهنم ىف لخاداضياناناالان ,

 ىج ىيطعت نا الاوا قدح ىيبطءةنأىلاىا تح ىيطءنو' كنءزلال ظ
 ىلوالا ضورعلا نءرفاولاركلا أ | لإ. :..رال ىاىلا نعم قلاواب رور حير دص»ه لب وأب ىلاب اسهردي هر : < رس اف | ى> ىيطغتنا تقوالا كال ىا فاضم ردقتبالاب اهرددب هب ويس
 # ايهاثم دحاو ب رض اهلأوألاع : حجج نآوعف نزو ىلع ةعوطوهىهر تناك ءاوبم اقام ةهفطلاخلا رولا ( ةؤطاععلاو) ق>كإن 5

0192 

 سيلا ةرورضلا هل ء> جراشلاو

 ىلملا عيرج م تالذ قل
 مياينس ان وعن هلق م ليو ب

 زاب ىتادلاو ىل ٠ رت ىنم
 هدهمجو نكعو َح اًرساف
 هو ةرورضلا نع ه>ر اع

 يف قأاو كرتايس ل_ء.<4نا
 قال و كرتال ىلا مالا نع“

ِِ 



 هك 224

 |ىناثلا مالا ىلا ارظذ عفرلا عنسما ( و )ربا ىضفتال اهذاف ةمان تناك
 اريبخ !هدءبام نوكي ذئني> هنال ( اهلخدي ىن> ترسا ) كاوقىف
 ||| هيف كوكشم وهو اهدعباملاببس اهليقامو هعوقوب اعوطقم امن أتسم

 [||عوقوىفكشلاعم بيسملا عوقوب مالا مزلبفماهفتسالا فرح دوجوأ
 ناك هماتلا ! ) ناكح لوص» تقو ( ىفز 777171 ١ لا وهو ب بدسلا

 داسفالو نآلا لخدا اناف ىريس تدث هانعم ناف ( اهلش ذا نحن جس ري
 ماقملا اذهىف ريسلان ال عفرلاب ( اهلخ دي ىدراس مهيا 7 13 و هيذ

 قوحم بسلا نوكناز وذ لغافلا نييعتىفوه امنا كشلاو قف
 ناك عال ةماتلاف زاج ىلع اج ريدقتب فطع مهيا هلوقف لوصملا

 1||||فوطعملاك ةءانلاف هلوقب هدييقت ةيحالص مدعل اهلخدا ىد ىريس

 ظ ةمانلا ىف اهلخدا قح ىريس ناكىف زاجو اذكه حسنلا ضءب ىفو هيلع
 هل موج ده خف كمانلان ةماتلان اك لوص> تقوىف بيكَرلا اذهىف عفرلازاجىا
 |[ بصتتب ىلا (ىمالو) هيف داسفالو ىريس ناك ىلع فطءراس مهنا

 ظ يارد ريتا ةناا لخدال تاسا لثم ) ناريدعتب اهدعب عراضملا

 ||مالوه ءالىه ) عراضملا اهببصتني ىلا ( دوخلا مالو ) ةراج اهنال اهدعب

 ىنعموا (مهبذميل هللاناك امو لثخه) اظفل(ناكل ؤئلادعب) ىنلل 6 َُ
 اذالةناف نا اهدعب ردقب اذهلو ةراج اضيا ىهو لعقيل نكي ىملو

 فقذ.> ىلع ليف لجلا حدي فيك ةردقملا ناب ردصملا ىعمب : لمفلا 0

 أناكام ىاريخلان دوا مهبيذعت هلل اذغص ناكام ىا مسالا نم فاضملا
 || هللا نأكأم نا لعافلا م مان ردضما لد وأناثلع وا مهب ذعلا ذ هللا

 1 ْ ناريدعتو ناريدعتي 0 + ع راضملا ب بصتل ىتلا ( ءاغلاو ) مهبذعم

 ا |ىا ( ةينيسأا اههدحا نيطرمشت ) طورشم عراضملا باصتنا اهدعب

 ظ ” نميضدلا كرضنلا ىلا عفرلا نع لودعلانال اهدعبامل اهليقام ةمسس

 "|| ةنسلا دصق ملاذا ىنءملارييغت ىلع ظفالارييغت لد ثيح ةيبيسلا ىلخ

 أ | ءافلا ل يقىا ( [هلبقنوكينا ىناثلاو ) اهيلع ةلالدلا ىلإ باتصال :
 | اباوج ىدتسملاىئالا نم هانعمىفاموا ءاشنالا مدقتيدعبيل ةتسلا ءايشالا ||

 وح سما )ةقباسا :ةلجخلا ىلع ةفوطعم ةلجج اهدعباف ن هكون نع

 *# رز #
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 الةتسموا الاحوا ايضاه ملكتلا نامذ ىلا مظنلاب ناكناو (.هلبقام للا
 ةباغلا ءاهتنال ( ىلاوا ) ةيبيسال ىىعمب ىح نوكا لاحىا ( ىوعع

 ع راضملا لايهتسالو ىىعع قط لاث» ( ةنلا لخدا نح تسال ثمر |

 ىلارظنلاب عزاضملا لابةةسالو ىلاوا ىئىعمب نط لامع (دللا لخادا ئيك4 تيت

 الاحوا اسيضام نوكي نا لحتحيف ماكتلا ن امز ىلا راغب اماو هبذام
 لالا قح هلخد ىذلا ىلل_ءغلاب (تدرا ناف) ان اهدمنأم
 نامز ىه نوكت ناب قيدحلا قب رطب ى' (اًعيذحن) لاخلا نامز ىنعي
 تنك لوقناك ةباكللا قو رطب ىا (ةياكحوا) هلاثم' جي“ وهئيعب ملكتلا

 نامز ىفاهيكحتو ةرايعلا هذهت أره لوخدلا نامز ف تنك ك ناك ةينطاملا|
 ىديقن افاع وف ع : رايعلا هذه ىف َّىح دهمبامنأكو هتأيه تنكأم ىلع ملكتلا
 نكمذا اموفرع نوكياضيل ةياكلسا نامز ىف هتيكحو هيلع ناكام ىلعأ
 ل ةدارالا هذه دنع ىح ىا (تنلك) لاشتسالا يعاهنال ناري دعت ذئيحأ|

 3 ١
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 : ًادنبنا ءادتا فرح اهنوك ىنعمو ةفطاعالو ةراجال ) ءادتيالا فر>) ْ

 أ | نوكيل هريخ لعغلا ن وكي أدي اهدعب ردقيناال فنأتسم مالك اهيأ
 مديعأ ص دعبامىا ) عقريف : مهطعب هيهوتاو مسأ ىلع هل>اد ىو

 ١ | اهدعباملابس اهليقام ن وك ىا ( ةيبيسلا بحو ) مزاملاو بصانلا
 ضرع لثم ) ىظذللا ةقاصنالا تاف نا و ىونعملا لاصتالا لص هنأ
 ىنن هيدصق هاذ انيق لاجلا ديرا امل لاثم نآلا ( هن وجرال ىح الف
 نوك ىا نرسحالا نيذه لجان ءىا ( همم ندو) ملكتلا نآمزىف ءاجنزلا
 اه دعب امل اهليقام ةيساس ب وجوو ِءاَدَتبا قرد لالا ةدارا ل2 َح

 كاوق (ىف) يحدعئامعفرىا ( عفرلا ) لوالا مالا ىلا ارظذ (عنتما
 اذهىف (ّقصقانلا ) ناك لوصحتقو ( ىفاهاخدا تتح ى ريس نأك )
 0 عطقن ءادتبا فرح تزاكاملاهنال ةماثالةصفقان هيف ناكل ءيناب لوقل

 اذاام ىف الذم عملا دة يف ريخ الب ةصقانإا قف اهلبق اع اه دعب
| 
| 

 ظ

 || د ترس تنكو ) اسيا ملكتلانامز ىلا رظنلابو هل. ةاهىلا رظنلاب
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 «فاولا نا ىا(تسرلو)له. .بانثالفعمطلا وءاجر الا هذاف هيمصأب هيصانلا الد

 نإ 2 سنات اعود ) ةيصانلاناىا( هذه ) معلا دعب
 1 ىلع هتلالد راتءاننظلانال(ناهجولا ا_هيغذ نظلادعب عت ” ىلا )

 ظ نةيتلا مدعرا تعابو قيقدحأا ىلع ةلادلا ةففضان ا مالي عوقولا هيلع

 أد ناهجولا هدول ىنلاناؤى رفا مهيلكع وقو حصيقفي ردصضأ انا مال

 ||| ادكؤمافن(لبةةسلا قف )نلؤعم ىا( اهانععو حرا نأ لثمناو )
 ظ ظ ىباىلنذأب يت>ضرالا حربان !ذةىلاعت هلوق ىف فوك« نا م زايالاو ادب ٌؤمال

 | بص ىقلا(نذاو), ا_هتنالا ىضتقت ىحو دسأتلا ىضتقت نا نال صقانت|]

 اهدعبام نكي لنا ىا( اهايقامىلع 02 ملاذا) عراضملا 0

 ْ ايدل ل 5 .ةامىلع اهدءدام دععا اذا هلا اعلام الو

 | |! كعاه ةبسنلكراصفا هاقام لغدمعا اعف لمءتنا ندعتال ثيغإ

 ||| دمتعإ للاذا عراضملا اهب تصب ا دهتعي مل ىلع فطع( ناكو)
 ظ |(البفتسم) اهدعزروكذملا( لعغلا )ناك اذاو اهليقام ىلع ابهدسبام
 | نيطرشلادخادّتذ نان لايةتسالا فال نانكمالاه*و ءازجواباوجاهذوكل

 | اسهالكواايذاككنظانذا كندحت ن1 كلوقكو كيلا نسحا نذااناوح
 ا(لخر عفرلا بجواءذاك كلتنظا نذاانا كندحي نا كلوقكححأا

 [لايفتسالاالا لهتحاللاثت ل (ةنجلا لخ دئن ذا ) تانسا لاو ن1 كلوق
 (اسهعمزظوجلا | باصتثالل فراظ دمثعي ملاذا هلوذو 5 نذأ هلودق

 [اذاهب نذا لشعف ادتبملاريخ ةنجلا لثست نذا لثم هلوقو هيلاانرشا اك
 || عراضملابا ابادمتنان كتف ناالااهتا وخاقالشع فير طلع لاشلا
 | ؟(تعقواذاو) ريطاوأددرملا نيئاعف امهلاراشا نيطرش اطورشع اهب

 ظ || ف ءهض ىلع ءانب بصتلانازتاج ( ناهجولافءاغلاو واولا دعب ) نذا ىا

 ْ ا دامتعال اةامتعالا را شعاب عفرااوةلل وح هنا فقوطعملا لالقتسال فطغلاب داوعالا

 ظ | سا لثم )عراضلا انغن بصتن ىلا(ىو) فءضناو فطعلاب
 أ ةيدنفك اهدعب ال امل اهلبقأم# ةيس ىا ( ةبيسلا اهائعمو ةنلا لخدأ :

 | اأاهب 52 ىلا( ىَحَو ىحَو) روك ذلالاالا ىف هبجلا لوخدل مالسالا ||

 | ا اب اليقتسم ١ عراضلاى ا ) :ناكاما) ناو دقت اهدعب عراضملا :

 *ي ىلا »+
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 مفئريةنا هيلعدرواو نيب رمصبلا بهذم كالذو عقرلا وهو هاوقاو مسالا ٠
 وحن ىفو برمي ىذلاودن را صلا ىف كرمسالا عقوما هيف عقبال عضاوعىف
 نادب لا مودي وحن ىفو موديدي ز داكو داك ربخ ىفو مودي فوسو موخس

 نادي لا نامئاقاذكو هيلع مدقمأ دب مريخ برابضنا ىلعوهب راضوىذلا
 بارعالاريغاعساهري دقت م بارعالا ناكناومشالا عقوم هعوقواسية حيو

 و2 نعو نيسلا مكح ىففوسو ودلك اءازخا د> اك ناص نيسلاو هدحو 1 وشل مسالا عقوم عقاو نيسلا عم مونيسنا موقيسوك نءوالعفهريدقت عم
 باي ىف 'ىي 1 لصالا نع لدععاماو مسالا هفلصالاناعوةيديز داك |
 ةظوغقل.(ناب) عراضملاو' ( يصبو )ىلاعت هلل اءاشنا هب راغملالاعفا |
 رصف ناال هلصا ليلا لاقوانون فلالا لدباال هل صاءارغلا اق( نآو) |

 ناذاداصالية(نذاوزبسأرروفزتعل هلا هيروببس لاقو شاش ف لاا
 نادو ىو) هيلا فاضملا نعاضوعنونذ ةيفرظلا|ذاهلبصا لوفي
 ترس و (ىمال)دعب )0 و) اهلاخدا ىح ترسب وك ) ق>دعإ ةردقما
 ىلا ناكربىفةمئازلا ةراجلا مالنا ىهو(دوححا مال)دعب (و)اهلخدالا

 (ءا_كلا)دغب (و)ةب رددملا ناري د هئباردصم هلءالا لعفلا ىلعاهاوخدأ|
 ترش كولا لكأتالو (واولا ) 20 كمركأف قر زوحن
 واولاو ءاغلا ناف قح ىبطءتوا تنمزلال وحن(وا ) دعب (و ) نبل
 لمخقءاشنالا ىبعربملا كي طع منسم د ةواغشنآلا دعب ناتعفاو ناتفطاع
 ءاشنالا كااذ نم موهغملا درغملا ىلع درغملا فطعنم ن وكيل ادرفم

 ىو كابا نه مارك اذىل كنم ةراب زنكيل كمركاف رز ف ىنعملا ن
 برس_ثو كسلا لكا كلبه نكيال نيالا برتشتو , كوسا لك نال
 (ىلا نس نا ديرالثم) عراضملا اهب بص ىلا (ناف) هعم نبلل
 بصناالاسثم (يكاريخاوموضتنا ) لثم (و) ةحتلاب بصنلا لاش
 ناظلا نعي نكيرملاذا( علا دعب عقت#ا ) ناذةلك(و ) نونلا فذ
 يملا بسانيف قيفحلل ةوفملا نال( ةلقثملا) نأ( نم غم ا) نا( ىه)

 | | لوقت كنال هءقوع عقاوهناب ن اديزلا موقي و برمضي ىذلاو حن عبتجاو

 | | مز-عةزاوج ةئلثلا هذهنال # مهبذعيلهلل اناكأمو 6# ىلاعت هل وقوكأ



 ١ه
 57 اهلبفام نوكيناىضتفي عراضملاف ثنؤملاعجج نوثنالو دَعيْمح

 عفر هبار ز ةبارعاو ) بارعالا لبةيالف ىداسلا ف ثاؤملاعمج نون اهتهباشإ
 (مجدعأان) مسالابر !اكهب ص: ( مزجو)ا«4مف م لال كراش : (بضنو

 ||| ريعدنم درا )"لع فرح ريخالا هفرح .-ن نكي ةاعاا دن :ءوهو هنم

 1! | | نابت ضنو نابرضي لثهاشنؤمو ا ناكاركذم(د نثال)هبل ص" م( عوف سهزرا 1
 نب رضي ل ثاؤملاو قؤبرمضنو نوب رضي لثم ركذملا ) مجلاو ) /
 برضإ عيص عبراهذ هذنيب رضنل ثم ( ثنؤاا بطاخلاو) ترشتو

 تنؤملا بئاغلا د>اولا ىف نيضوملاف برضتو نكذلا ثا ءلادحا ولا
 ملكتملا ف برضنودحاو لل ,ماكالافبرضاوبطاخلا رو 11 ١ ذملادحاولاو

 أ ذاع( (اظغذلإل كالا لاح 0 0 رلالاح ىف (ةميضلاب زريغلا عم

 ال1 (ب ةردضق لعف) 8م “لا لاحىف (ن واكس وكسلاو) نيديظفلا ةوهعلا اوهوضلا نوك

 ١ ٠ يعل نأ( ق ( كلذ هبلصتملا) ع زاضملا 2 برضإ ملو برم! ناو

 اذا يؤتحو) مفرلا ةلاح(نونلاب) ءضاوم ةلفجتاذ كاشي عوفزملازرابلا
 [نآ اك مزمل عبات هيف بصنلاناف بصتلاو,مْيِلا قلاح نونلا فذح

 |||( نوب سضيو ) نابرسضنو (ناب سضي لثم) رطل عبات ءاعسالا فبصنتا
 ||| عراضللا( و)هرخآ ىلا ايسضي ناو اب مضي لو(نيب سضتو) نوب علل
 ظ 0 اولا ىلع ةعضلا نالعف ال لاح (ار دقت عض ايءابلا وواولان) رخالا(لتعملا) ةهملا)

 ظ م 0 0 مدح يم ا ايلاو | ؟يهعل 2 ظذا ةحشفلا 3 00

 قءايلاوو'ولا ف دح ىا(ى داو ىرب ناووغدين 0

 ظ 4 :)مرب لوزغب مواهلٌبْساَنلافرحلا رجلا طةساةكر>د < ىلا 1مزاطلانال

 | |فلالانال ( اربدقت نوعلاو ةعضلاب فلاب الر خالا( لختلا 0 )3 عراضللا

 ش |لاح ىففاالا فذحن ىا (ىفذخلاو)ى 1 .نأو ىذوب لوشن ةكرولا ليقنال

 1 ار 2 مزللاو نصانلان غدر اذا )عراضملا(عفتريو) ضرب للون مزملا

 ١ زا. ٠ نم ردا شااروثملاوفاكدر يعأااذه هيف لع اعلان أك اوس(ديز موش

 ئ [ديزفاك مالا مقوي واكل اوسو نييفوكلا يهذه كلذو

 / أافاو برضي الجر تنأروا برقي ل+ر تر سموا براضىا برمض

 طك داع! سا ىطعاذ مسالاك نوكياذآ هال متنالاعقوم هعوقو وه عقترا

 ' « مسالا
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 نوكتاهاذجا 0 ا ذلك امءجبق لا ةميرالا فورا ى ءبواواىف 5

 لا.ةئسالاو لال ىقامز نيد 2 ىلءفلا تالذ ع 30 (هعوقول)

 نيءلاك ةددعتملا قاعملا نيب كرش مسالا عوذو 2 ميمصلا ىلإ ىلع

 نوكناما ههباشملا كلتو ىا هعوقول هلوذ ىلء ف طغر أن , (هصيصختو)

 ىنءيلابقتسالاو لالا قامز نمدحاوي هصيصخفاو اكرتشهلءفلا عوقولا
 ديعرلا لا .ةتعالل هنان(ىوسو قت رّدلا لايقتسالاهناف( نيسلاب ) لايقتسالا

 عراضملا فرعامناو نت نقلا ةطساو هيئاعمدحاب صدد مسالا نا كرم اك
 ةغللا ىف ةعراضملا نغم ذا اذ.هلالا اعراضم مسن ملهرال م هتيباشع
 عرمض نم اعضت را نيه .شلاالكن اك عرمضلا نم ةقتشم ةهباشملا
 ماكتلا) : ةعب رالا فورا كلت نم (ةزمهلاو ) اعاضر ناوخا امهفدحاو ْ
 د درا ماكتملاىا ( هلزونلاو) برض' ل ثم اثنؤموا ناكأ رك ذم (ادرذم

 امهذاكو برضن ل ثم رثك اواريغلا كلذ ناك ادحاو (هريغم)ناكاذا
 | زك ذدامو جرا ةهواناكا د او(نطاذخللو انلاو) نموا وانا. 0
 ثنولا نوكلاحىا (ةبيغنيئنؤملاو ) دحاولا (ثنؤمل كتنؤللو) 0

 نيوسعل اريغىا (ايه رغبت ةاغلل ءايلاو ) هيغىوذوأ تو اما نيدو ْ

 نيوسملاريغىا امهريغهلوقف هاشدود اغلا ثنؤمادحاو اههونإ 0 ذل
 ةفرعم ةفاضالاب رمصي ملناو هنال ب ئاغلا نءةيادبلا ىلعر جان ني دوكذ
3 

 ةفوصوملا ركب | ةود3وو4ذ ةقرمدلا ةراكتلان *: عاهل تجرد

 م وصمت ةعراضملا قور>و )قباسلا هتَعفا ولى والاوه ولاح بصناابو

 لوا جب رحد كك ةياصاقرحا ةعبرا ىلع هيضامناك اهثىاب ايف ىا (ىعا 1
 قرد ا ةعبراىلع ةيضام ىودس اع يف 3 (هاوساجف عيسو# :همو) حر:

 رفا( وفلل «مهبرءذالو) مه ودفو ب رذخسلو 5 '

 برهياعاوانأ رقد قرا ةهتاككلا ناكالوهف دبار ارعالا ةلعمدعا عراضل

 22017 "نإ يه : (. 0 نو هبلصتب لصق ملاذا هلوقهيقاعتنا 2- عرابخ#

 نالايإ.هنوكرامكدحا هب لصتا اذا هنأل (ثنؤملا عج نونالو) ةْميْشَخ
 اهلرَق نارعالا لخدولف ةملكلا ءّْنِج ةلزع هلاصتا ةدش ذك ألان
 ىرخا ةاكرلع هلو>د عر اهيلع ىللخدواو هلا ط سوف ضد

 عج
1 
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 تاذيصلاو لعافهلامب الا قليالو لعافلا ثينأ: ىلع لدت اهنالثينأتلا ءاث

 ثينأتو انهشنأت ىلع هلادلا ةكرحتللا ءاعاا نم هقطامل ا هنع تنغتسا

 نا ريحا ثينأتل ءاننع لاح (ةنكاش) زم خامزجالف اهلعاف
 ودب دارا تلف انوع قوبلل(و) م ءالاباهصاصتخال ةكر مهلا نع

 ضيا هيف لخديف ةعوفرملا هك دال ةزراملا "هلصت ما رئاوكلا تاعف "

 نوكنامنا لعافلاو لءاف هلاعالا قال لعافااريعكنال كالذو تاعءفقءان

 موزع ازرد ريوذلا ىوندحا عنع هنعدهعورفط>و هتوردو لءؤأال

 سعخاو فخا نكتسملانالعنملاب زرابلا صو لصالاعمعرغلا ىواست
 بس لد لعذىا * لدام ىضاملا# ردجاو ىلا ميمعتلاب وهف
 سضالا (كئامز ل. نامز ىلع ) ةلالدلا٠ نم رداتملا هنأف عضولا لصا

 ءازجا ضعب مدقت ن اف نامزلا ءازمجا نيب 1 هاد ةيليق هيفتناىذلا
 مزلب الف ن امْرلا بسحبال تاذلا بسب نوكيامنا ضعب ىلع نامزلا
 هلوقو لاعفالا عبتب لماش نامز ىلع لدام هلوةفنامز نامزلل نوكينا

 عنم ضقت الف ل_ءغلا لوصوملاب دارملاو.هادعام عب رع كنامز لبق

 هعثم ضةتش الذ عضولا لصا بس وهام ةلالداابو سدا لثم دملا

 فوذأ دتبءربخ ( حفلا ىلء ينبه )تب سن هب ابجي ثولضيإا

 ىروت اريدقتوا برض وح |ظفل مجعلا ىلع نبه ىضاملا نعي وهىا
 هتهبا شا ىبملافلصالاوه ىذلا نوكسلا نود ةكرشلا ىلع ءانبل اماو
 تراضدنز 8 5 مسالا عقو م هعو5و ىف عراضملا

 كب سا هأ ىبرضنا حضوم ىكَت رض دى دب سكنا لوقت ءاز>واطرشو

 هنا (ةرد محملا ع وفرملا ريعكلا ريغعم) ت تاكرطلا خا هنوكلف محفلااماو

 اني سض ىلا نإ ضو < كرا عوفر ملا ريعضلا عمىا هعمنوكسلا ىلع بم
 لاصت اهدثشلةودحا اولا ةملك اكو هاعق نايلا وهتاكرحعب را عاعجاذ ها رك

 هيا انس لثهنع ازارت>اكردعأاب ع هاب ع وفرملاريعضلاديقافا صولا

 ْ أاظفلاهتسناهلاهعممضي هاف ( واولا) واولا )ريغ عم 0 و) محتل | ىلع يما

 لءف ىا - *« هيشاام عراضملا © اومرك اريدقتوا 0
 |١ |نيت'فورحدحاب استلم هن وكل احىأ تا رد دحاب مسالا 2
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 ةيأت انابثا هوثا ىا ةيرّدصملا ىلع بوصنمو بكحرلا لقا ةبس نع ريبمت اهشوتو انين ىا يأت هاوثو '
 بكر هب لذا ايداو ىئعملاو ايداو ريعك ىلا دنسا لوعقملا نعي وهو 6 ؟10/ 396 لقاىلع فطءقوخا هلوق

 فوخاو عابسلاى داو مهذم - 0 اا

 انو ءامبسا ىرماال

 ضام وو ةيئيقوت هي ردص»
 ةل+ او هلع اذ دا اللا ةظفلو
 دعب ىهوام هلص اها لحم ال
 لول هيفلوهفم ردصملا لب 5

 ىاقاضالارادقت فودلا
 تقوالا تقو لكىف فوخاو

 ىثئسملاو ا راسىلاعت هللا ةباَقو

 لعاؤ مسا ان راس هلوقو عرشم
 ريسسلا وهو مضل اب سسلا نم
 نموا بكرلا نه لاح ل_بلل ىف

 لوءففوا فوخحخا ىف نكتسألا

 لص احو انراس ابك ار ىا قو

 داو ىلع ثر ىه تدبلا ىنسعم
 ا_هترثكل عابسلا ىلا بوسنم

 ىداو لثم ىراال ىلا لاخلا واهيف

 مالظلا هب طاحا نيح عابسلا
 نءلقا هببكرلا ىفقوت نوكي

 نوكيو عابسلا ىداوب مهغقو
 ىداو ن٠ءفوخا ىداولا كالذ

 تقوالا تو لك ىف عايسلا
 هيفليللب انراسايكار هللا ٌةباقو

 ةوراو ايقاف ن 5 م

 هلصاناك هنا ىلع هداه شتسالاو
 مهنم بكر هب لقا ايداو ىراال

 ىداو مدقو عابسلا ىداو 3

 د لدام لعفلا #*© ؛ : لاقذ هب رمش اهزدصو قب رظلا كلت كزسأ
 ةيلكلا مي لدام سفن ىؤفىا (هسفنىف ) ناك (ىنعنىلع) تاد ةلكىا|
 منىلا ةجاح ريغنم هياغ اهئاالف ةملكلا سفن ىف ىنعملا ن وكب دارملاو
 ىنءملا ىلا هسذنزيعم عاجرا نكميو ةيموهغملاب هلالقتسال هيلا ىرخاةلكا
 مجرخ ةيموهفملاب هل القتسا هسفن ىف عملا نوكب دارملا نوكي ذئنيحو
 ءلالقتسا وهو دحاو محاىلا ةماكلا سفناف هنوكو هسفن ىف نءملانوكا
 ريضلا عاجرا باكل لوا ىفرمصملا هجو قركذا قداطملا نكل ةيموهذللاب
 ثدحلا اهدحاناعم ثالث ىلع لعْسم لعفلانا عا ين الاك لدام ىلا
 نا كشالوام لعافىلا ة.سنلايئلاثو ن املا هناثوردصملا ئءموهىذلا
 لقت الف اهيفرط ةظحالمل ةلآ وه ىفرح ىنعمام لعاف ىلا هيلا
 ىنعملا كلذ فصوالو ةيسنلا كل“ سدل هسفن ىف ىءعدارملاف ةيموهفلاب

 فرملا ديلا اذهب يرذف نوذتلا نوط ىفالا قةدنال نكارعا لب قباطملا
 مهما ق(ةثالثلا ةنمزالادحا.)اء.ضو (نَرَشم )هدو 4 ةملابالقتسم سيلكلأل
 ددت نع ممسألا هب ح رخ ىءأأ ةفعصدعإ ةهوص وهف هياع لادلا ظذلن 1

 رداصملا نعاما دلوع اهي نال لاطفال اءابجا جر ا«ضوانأوشب و لعقلا

 ىسع و ن امزلا نع هملسأملا لاعفالا هيف لخدي و قبساإو اه ريغؤوأ
 نَريَقا هنا عراضملا لع قدصيو عضوأا بسب هياهائعم ناّريقال داك
1 

 لءغلاىفالا ققحتتال كللذ نم ءىشو هفيف وا لعفلا لياشنل والاط
 بن رشا لاس.ةتسالا ىلع ل والا ةلالدل ( فوسو نيسلا ) لوخد )و
 امها تتءصو اهذال (مزاوللا) لوخد )و ( ديعبلا لارعتسالا ىلك نك

 داو مد ءىشلا ىيلعتلوا ةرهانلا الكمنعى مالو ارمالا مالكه يا طاوا انو لكل هفلا ىف

 نايعافم ناو ءقهبزو ليوط هردو قوم هن صخاماو دلو لوخد ىلع ىلع ) ثدنأت»ا ءاق قو :

 اماو د[ دعأ | تنام عل رآ 5 . ١

 ناذ هذ قوذحم ثااثلاو هضو 0 ىتاداو ملاس لوالا برضا ةثلثاهلو ةيضويفمالا ن وكنال هضررعف 1
 جل

 هس
7 

 اة ا ا
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 ئداوك #9 ىراالو عابسلا ىداو ىف ثر سح) ىاراليوم مهن لوف « نوثاثلاو سداسلا تديلاو#
 لعافو لف ثررف (ا. راس هللا فاو 4 53189 امالا فوخاو #4 ةبأت هونا بكر هبلقا# ايداو يظينيخ عابسلا
 عهج عايسلاو هب قاعتم ىلعو

 ة_يضاّريعاوا هااح ىراالو ىف

 ماكتم عراضم ىراو هي انالو

 لعاف نم لاح هك .ءاؤ مموهو

 ه.بض اريعا 5 لوا تر مع

 رقتسم فرظ ىداوك هوقو
 لوعءفموا هيلع مدقايداو نءلأح

 لوععم نيدو ئرألا هلودل نع

 نمدافتسملا هىدشزلا نعمل هيف

 مظيو ىرا ال هل وهوا فاكلا

 هلعاف عم وهو لوه# عراضم
 فاّضد عايسلاىداوىلا عجار

 ل وعقم ايداو هل وذو نيل اهلا

 ىف ىعمي هيف ءابلاو ل_عيضفن

 مار ريعضلاو لا هلوقب قلعت»
 ىلا ل_ءاف بكرو ادداو ىلا

 اطل توصخم 27 هعموهو

 لوءقمواهنملاحوا ايداو ةفص

 !ريبمتوا لاح ىداوكنأك تا نان

 عهج مسأ بكرا مث ىدنهلا اك
 وهو محدالا ىلع عمه سدلَو

 ىب' ارب صوص نايكرلا ةعاجب
 هسسيف عستامت لصالا ىف لدألا

 ةباد بكر نم لك ىلع قلطاو

 عابسلا ىلا ىداولا ةئاضاو

 لقاذا هنال عاسلا ةريكلاينأ

 وهؤايداو هلوق :لباقمىف وهذا هرك ذىف ةلماكلا لب اهلات ناك ناو لاثملا ىف

 تبلا مامتوالوا روك ذملا لاثملا ىف راصتخالا ناب ماقم فن أك هنأل روك ذم
 عايساا ىداوك # ىراالو عايساا ىرتاو ىلع تر م (روش 0( هيليام عم

 ناكا#اب راس هللا قوامالافوخاو# هيأ ونا بكروي لفا# ايداو يظي نيح

 عانسل ىداو مدقف عابسأا ىداو فمه:» بكر هبل فاايداو ىراال هلص'
 ىك أرب صوصخشوهو نابكرلا ةعاجج مسا بكرا ايناثهركذ نع ىغتساو
 ىت أئلاو ثكملا وهو جوا ى> نء ذيدهأ اك ىاوا ىانم ةيأتلاو لبالا

 ىصبلاة ب ور نءاما ىراال هلوقذ ليالا ىف ريسااوهو ىرمسسلا نه اب راسو
 مدقه'ملاح عاب سلا ىداوكهلوعغم انداو لوا ا ىلعذ بلقلاة ب قر نموا

 قالا هلوعقم ع ايسلا ىداوكو لوالا هلوعفمانداو ىتاثلا ىلعو هياع

 واولاو فاكلا نمداغتسملا هيشنلا فرط يس نيد نربدعتلا ىلعو

 قلعت هيف راجلاو انداو ةذص لقاو ةيلاحوا ةيضارتعااما ىراالو لكف

 ةبأتو هل ةصدونا ةلمجو لقا لعاف بكرو ا داوىلا داع روز 'و لقا
 ةيئان انايثا ىا.ذي ردصملا ىلع بوّضاموا بكر ىلا لقا ةرسن نع ريم
 ىنءملاو ايداو ريعكىلا دئسا لوعقملا عع وهو لقا ىلع فطءفوخاو

 ةيردصم قوانىامو هنهفوخاو عابسلاىداوبمه:هبكرهيلقاايداو

 || فوخاو لقا انداوىاع رقم ىنانسملا قو لوعفم ان راس ايكر ى' انراسو

 ال داو ىلع تريم لوقت ان راسس ىل اءت هللا هاَموتقوىفالاتةولكف
 |١ |عابسلا ىداو لهم ىراالتا لاسلاو اهيف اهترثكما غايسلاىلا بوسذم
 ىداوب م هغةوتن ءلقادب بكرا فوت نوكباب داو مالظ'هب طاح ني>
 الا:تقو لكف عابسلا داون م فوخا ىد'وا كلذ نوكي و عايسلا
 تاؤالاوتاؤ الا نع هي ليلا ارياسأب رايس! كر ىل اعز هلل اًهباقوتقولكف

 ىراوي هزم هونابكر هيلقاند'و ىراالو تلغل ىلوالا ةرابعلاب تريعوأو

 ونا بكر هيلقا انداو ىراالو ثلقل ةيتاسثل ةراسبءايتريعولو عابس
 || ىلع ةقلثلا اهياسقا ىلا ةملكلا فنصملا مسق و عابسلا ىداو نم

 1[ ردقلا كلذب بتكي لو اهنم دحاو لكد>رسصملا لباد نم يع هجو
 ' | لمقلا تثخان.٠.ىلا ةنؤنلا تاصوالق هيف مسال ثحايم ردمصلب

 ! 6# كاس 96 قي رطل 'عاطقو سانا رارش عابسلاب دارملاا ماو هيف عابسلا رُمكى داولاب سانلا رو سم
 1 3 57 ةفص ةلخعاو ايداو ىلا عج رهلوعقم ريعدلاو بكرىلا عجارهلعاف واولاو ر د مج ضامل دف هون هوو
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 نكلولي 10 1م 3206 > نم هلو<* مو نسا نيب لصفلا مْزَل ؛لدكلا |

 ْن منس>االجر تب أراه هرآم لا هذهن ل 38 .ةولاذكو كيكرديقعت هانم 7

 عماضإا ليفعلو ةكأكر ءوا الليز نيع ف ل ل! ىاوه ذيع لكلا |

 دوصقملا اذهل :هةءاداىف ةدراولا ةروهشملا ة ١ ةرايعلا لبق نم اتولامهنأ| ْ
 ىلءاهنع هب ريعامواهطتا اسشنيب ولكل ا١"لةسهررقالواهيف مالكلاوأ
 زعمت ١ نا ىلع هيل نادارا ناضشالو ةدانز الب دوصقملا قباطب هجوأ
 هند رسصخا ةرابعل اهنع رعي نأ نكميلب رك ذ اعف سد" ريغاهنع |

 هيووييس هدا ااه ىلا يدر هلا اذ__هب لةتشو هسرت ريغ بادر : ىلعوأ

 لافف هيلعر رمال اع و "هللا هذهتاب 'ىب هيدهثزسافا
 ةماقاب (ديز ني عن ملأ كلا هزي عىف نسحا) الجر تيًارام( لوقت نا كالو
 ( هلكو هزم ريع رادعع هذ هسصخا وهوشي ْر نيءىفهنم ماعمدي ز يعن
 عه رصخا ناكحص ديز نك ىئننك او نيبلا نم نيعلا ظفل عفر ولو ىفأ
 اذهل. هياع ناكام لع ىقءعملاؤ ريدقت لك ىبعو دوصقملا ىعلادوهظأ
 ناكوادنأف ف ضملا فذ > ىلع ىءملاودب زنيع ل نم هلصاناال ريمعتلا |
 نئيح لحكلا د دءتب ذا هسفن ىلع ”ىشلا ليضنت لبق نهنوكي الكلذك |
 لكلا !ناك ىلا ( نيعلا لا رك ذ) رك ذ) ليضفتلا مسا رك ذ ىلع( تسقاف )|
 ( نيكل انو 7 تيل كي نيءك 07 تلق ) هياع الذؤم اهيف

 رك ذاق ديز نيعىف هزم لصكلا اهو نسحا اميع تيازامهل صا ! نأ

 لنا يع تيأرام هريدقتو اناث ٠ هرك ذ نع ىنغتسا هيلع 55 :
 انتل وفنوا' دي ز نيد قف ايكو اهنفالابعا لكاس ني

 مزاد و اهريغؤهنم لكك هيف ن سحاهذوكىف دي زنيعكا ايف تمار
 هريغ ْنِيع 3 سيل انسح دبات نيعق لكلا نا ه>و علب دا ىلع اذه. ْط

 لعفا تءفرول رهط لصف اه:5 ن 55 ملثاو ةروصلا هذه تزاجامنا
 اهيف ةردشم انهرورجمعم هي ايلا نمالو ىلوالا لوالا عرفاهذال ء ادنبال
 قوذ ردصم ةوص هنأ ىلع بوصت“ | ( ىراالو لثم ( ايون 3 ماضي

 كرتامناو رعاشلا لوق لئامي الوق هرغتتلا ىز نيد تارام لقا
 نسحا ىف وصوم لرتو :لناحلا اديهوه اع أدتبم نوكيل تنلا ونا
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 نوكيفدي ز نيع ىف ه:د> نود لكل ادح | لكني ىف نس هنا ىلا ىنعملا
 ىئالاطاست لبق نسا لءي نا امه نانو نسدس ىوعع ىئلاعم ندا

 نسا ىلصا قف حدملامياليال ةدابزلاىننالافرع ةدانزلا نعادرجت هيلع

 هنوكب وأ ةاواسماباهاديز نسسد> ىلا اسيعملجر قس> ىلا بلا هحوتو

 قي رطلاب ةداننلاو ةاواسملا قتنافدي ز نع ىف هّتسح لكلا ذيع ىف ن س>
 نالاضيا ةدابزلا فذ ةاواسملا ئنبدص ةينادعبيالو ماقملاءاضتقا ال لوالا

 ةاوا ملا فنافرع هبدصقينا حدم# ةداب زعم هيواسيامئش ىلع دئازلا ىف
 نسحناكالذ عيجج نمل صه فاضي ا دئازلا ىتناف طارلا ن «2ىفولو اعلاطم

 تاةناف حدغلا لاككالذو ديز نيعلك نسحنود لجرلكن يدلك
 ىف ليضفتلا مسا ل عزاوج ىضتقب ىئالاب ةيليضفتلا ةدانلا لاوز ناكول

 زاجدي ز نم هوبا ل ضفا لجر تيأرام لثمىف هلعنوكينا جيش رهظملا
 هيلغعل ضفملاو ل ضفملاناف نيلاثملانيب قرفاثلق روك ذملا لاثملا ىف زاجاك

 نوكينا ليضفتلا مسا ىف لصالاو تاذلاب ن ايد ر وكذملا ذملا لاثلا

 فءض داحضالا ةروص ىف تاذلاب نيؤلتذ# هيف هيلع لضفملاو لضفملا

 همكح دوعيناةوق هلق ميمو ةيلكلاب لازتلاب لازاذاف ىليضفتلا عملا
 لذ ةذلاناف ديززم هوبا لضفا الجر تدراف فالح لاو ا دعب
 ةوق هلذ ىليضفتلا هانععىف فعضالف تاذلا,ناغ#1 هيف هيلعل ضفملاو

 (اوعفرولممناعم) رهطظماىف هلعزاو> مدعوهو لا.نادعب هيكح دوعن نأ

 ىا (هلويغمو نسحا نيباولصف) ءادتالاب لصكلاو ةيريطانالثم نسحا
 لوما كالذو ةياعقلا ى عم ىلع ف لَ غ0 هنأ تيد نه نس اه ةلعام

 هذه ٠ نددلأل 4 *م سلام لكذا (ل الكا اوهقى .:جاي) دي ز نيعىف هجم هلود

 2 0 نيدو هيب هلا زوال ةيثيطلا نم هأ حج اوهذ ةديمللا

 | |ءادتالا عم ند هلضرعام ةينجالا هذه نع هجرد#الو ةييللا هذه

 ا مساال ءادتبالا ىنعم ذئنيح ةَقيقِللاب لداعل اذا ربطاو ًادّسملاّيِف لماعلب

 |١ هلاذ ذئتيحاينجا قيمغلاذ ةيلعانلاب ل مكلا ف لعاذ ان فالخي ليضفتلا
 ال | ىلعديز نيءىف هنمةلوق مدقوأو ليضفت مسأ هنأ ث> ند هنآ وهه* نم

 # للا ل



 هع ا
 ا اج

 8 لا

 م 7 كثرت

 ءشلا تالذ نيب كرتشم (بس1) ةفص (ىعملا فوهو) الاجوا هنعاربشنوا |
 كلاذب .ديةتراتءابىا (لوالارابتعاب) بدسملا كالذ (لضفم) هريغنيب وأ
 ( هريغراعاب ال بيسملا كلذ سفن ا (هسفن لع) الواريتعا ىذلاة ىلا 1
 الضم لوالا راتعان"نوكيف والا" كالذريغىا هريشب هدييقترابشعاب ىا|
 نعلاحوا ناكل ريخ داعب ريخ انام ) هياع الضم قانا راشعانو 0

 السر تنأراه لث٠) ايف لي ضدنا قود ردصأ ةؤصوا هعباأ
 لت ىذلا *ئشااوه الجرف ( دب زنيدو هن لككل اهنيعف نسحأ|

 نيغ نيبو لجرلانيعنيب كيشم برسم ل هكلاو ظغالا ف ليضفتلا مشا
 طّرشااماوديز نيعراشعا» هيلعلضغم لدرانيع :راثعان لضفم دير

 هءاعدت*!بحاص هلل دل هببسل ىعملا فو *ئىشلاتبا ظفللا ف نوكيشا |
 ةفصلاك هيف ه] عرست ىح بحاصلا كالدب قاع ره ظم هالصخو 1

 هديعإ رهظم قل «*!هناو لعافلا مسا ةبتر نعام هتتر طاطخال ةمذملا 1

 طّرش ءاوار عبراضدي ز لثم نكي ىلوا فوصوملا تاةلعتم نم ناك ءاوسأ
 هجو نم ه.ا ءالضغمو ه>ونم 0 ا اكد ي.سلاكالذ نويل

 لك سحاالجر تيأرام كالوق لثم هنعب رْخماتاذلاب انهداحادعب |
 هو ملاا لكلا فال تاذلا, نافلتم امه0او ديز نيعلع نم 7
 را تعالاب فل: تاذلاب دحاوهناف تالذب ةراثواذهب ةراتديعملا اعاطمأا

 أ ىفالاب ىليضهتلا ىعملا ن ء ه>ارخا ىلهسدل هيلع ىللضفملاو لضفملا

 لعفلا نعع نوكيايشتم هنوك دنع هنا انلقاماو هلت لدعلو لءعغلا نعم ن وكي

 نسحانوكينا [|ههدحا ني شعم لعن ةرايعلا هذهو لعق نعم رخا) 1

 نيع لكن س>ىلااسبةملجر نيعلكنّح لصا قيفدي زنيعل

 يفت هنوكدتءذاايقنمليضفتلا مسا نوكينا طرتشا ناو هتدئاؤ حضدمسأ

 أداوملا ىف لءفالكاذكو ( نشح ىنعم ) لاثملااذهىف نسدلاى' (هنالإل
 االثم»

/ / 

 ىلا ىلا هجوت ليضفتا| مسا ىلع الا ىلوتسا اذا هنال نس> ىنعمب ىئنثلا 95

 ْ نس> ىلءادءاز لجر نيعملل 2 نسح سيلهنا ديدي ةدان 'ئاوهىذلا» 0

 عجريف حملا ماةماهابأب هاواسملاو هنود نوكينان وا هب واس ناياها ل ا
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 7 ١ 7 3 أروُو

 ا م
 0 00 رو
 1 يزل 17
 0 ١ : ماك ا

 0 0 (5ل ٠

 كافل ' بنل 0

 ا 0

 أ .

 .ءى د
5 0 

 ب 00

 م62
 4 ك١ >> >2

 رم ١
1 0 

 ١ يما 60. < ” عج

 1 ا
 دل يدل د5
 0 يداك“ ىلا 0

#1 

 نوكنىريك ذنلاو دارفال.الا هبف دل ىذلا ند لءفا هباشإ هنال اذهو

 ادارفا ليضْتلا مسا ةباظءىاب( ةقباطملاو )هعما نوك دس ملل

 وحن (ة) ةفصليضغنلا مساىا(وهنم) اةينأتو اريكذتو اهوجو ةبنلنو
 نادنهلاوءاسنلا ىلطفدنهو مهواضفانود او نسانلا الضفا ناديا

 ]أ |هنوكف ماللاو فلالا هيفامهتهباشا نهتايلضفيتادنهلاو نهايلضف

 ال | وهو فاصضملا ليضفتلا مسا ىو نه ( ىناثلا ) عونل'(اماو) ةقرعم

 ] ( ديالف )دنع (مدللاب فرعملا)مسقلا (و) ةداطم هدا زهبدصمب ىذلا

 ةكشو ادارفا هفوضول ليضفتلا مسا ةقباط»ىا( ةقباطملا نم)امهيف
 1| |عناملا مايقمدععماهفوصومل ةغصلا ةشاطم موزالاشن أتوا ريكذتو اعججو
 ||| اهدعب هيلع ل ضةملاركذمدعل عمو اظفل ةيليضفتلا نع هجا'شماوهو
 || ريغالى ا( ريغالركذ مدرغم نع ) لمعتسا ( ىذلا) ليضفتلا مسا( و)
 | رخ الاب ةصتاملا ثينأتلاو عاودت ةادا قول ممتهاركلركذملادرغملا
 |هنيبةقراقلا|هنوكاذيليضفتلا نءهجا'شمارا ,تعايطسولا مكح ىف وهامب

 || |مسا(ق)ليضفتلا مسا (لمعيالو)ةملكلا ماهتنماهناكفروخا تاب نيبو
 || لمعي هنالرنه ظلما صخاماوءانثتسالا ذنب رقب ةيلعافلاب عفرلا( رهظم)

 | الف ظقللا ىف هرثار ه ظيال فيعضرعم لا ىفلهعل نال طرشالب نعذملا ىف
 ]|| | ناكءاوسهب لودفملا ب صنبإل هنالل ءاغلاب صخامناو لماعلا ةوقىلا عباتح
 | لعفلا ىلع لادلعفأت كلذ مهوبام هدعب دجونا لبارعض»وا ارهظن
 ,ندريعا ىا# هليبس نع لبض نمب عءاوه# ىلاعت هلوقك هل بصانلا
 || الياضيااهيف ىل_عيد 'رييعااو لا_كلاو فرظا اماو لضم ؛تءيدحا

 || كنه نكح اديزوح لغفلا نم ةحارام هي فكت لالاوفرظاا نال طرش
 أ انعاو اني ز]طروكاضِا لعفلا نعم نءولخام هيصبرييعلاو انكار مويلا

 || وهو لعفلا لعوهاما ةلاصالابل.ءلاا ذهزال ٌديلعاغلابعفرلا لمعامل
 || ناكل هنالو هل ع ل م*دأ ةدان ولا ىف هانعع لعف هل سيل هنال لعل لع لذي ل
 || ! [ةنمم كا ثنؤيالو عم كالو ىندال نو هلا هعتسا وهو هيذ لصالا وهاعت

 ١ | ليضتلا مسا (ناك اذرالا) اضن !هتهباشم لمعي الق ل ماغلا مسأ نع

 0 ريشا ير ع ل ل ع وم محم ل حل

 هلاثعن عقب ناب هيلع ادععم ( ءرشا) ظفللاؤف وهاس اغصو ى'( ةفض )

 #* واع '



 ديك

 نمت 7 ينكر وصلا لمت 0 رط هيلا قالا

 ةداب زير ا (ةدازلا هبدصنت نازكحال وهو نمد
 ١ فيّضااما ىلع ىا ( هيلا فر صان م ٍلَع) هيدوصقملا ؛ هفوصومأ
 1 ىسلا لع صون ” مزاد دالاو. مهضعل ن ٠١ عدى 00 ” را_تعاب هيلا ليضفتلا|
 34 يا يف كل || لءفاعضون الريكا لا لاه ءدسال | انه ناك امناو كنق : ىلعأ

 ىنعملا اذهب هلاحءتساىف ( طرعشبف ) لإ 2) لوضفملاركذ لوالاو هريخ ل ظ
 ةيفالمو وبس مهيفالخا د( م ينم)اطعإ هؤوصوم نوكيا «نا)|

 اذهب هل“ ؛ هلام*< ةسأ .٠ نم دوص عملا نال ةدارالا بس ملت احراخ ناك ناوأ

 ديزل ثم) ماسعأ كموهتلاا ذهىف هيكراشم ىلع فوامومرلب ضقت ىعملا| ش1
 اذهب( نوكالف)ع وزلا اذهىف هيك را همم ,ملضفاىا( نسالا لضفا|

 هوخالا ن - ىأ ( مهجن 2 هور هنوخأ نسحا فسو) كلوق ىنعملا|

 هيداعم ىلات ىا ( ة#فلطد ةدايز هب د صن ن ١ ىناثلاو هيلا مهةفاضاب ١) أ
 هد. وهب ءلا فاضملا ىل ءةدان نر ةديعمرع ةفاطم ةروصعم ةدايذأ

 مجضونلى' عض ميرا هابي - 0 د هلأ (بفاينعإ و

 واو م ةيفتالاع . وكلا نب رجول نب

 كالوقوخ مهد و لخادوه ةعامج ىلا 42 ريف ذأ يق ملا اذهب(زوحت /

 ناو ُسِدرق نيب ىدسأع لا لطفا ىا سد 0 لضفا مالسلا هياعانيد
 نسحا فسو) تالوقكم 8 ,ةالخاد سدأ هسأنج نم ةعا_ج ىلاهغي

 هيلا فاضملا نال فسو ةوخا اجى لخديال فسوب ناف ( هنوخا
 مءاىا دادغب ادادغب يعازالف و ةعاج ريغ ىلا 42 مضَدْناو لاي وللا 0 .

 عوتلا(فزوكو) هن 48 ى.مؤأ هام دم اسهال دادعب صتخخ وهو هأ

 هدان نارا هيدصقت ىذلا وهو قانطملا ليضاتلا مسا ىول ند م( لوالا]
 ناكناَو ل يضغتلا مسا دا رفا ىا ( دارقالا ) هيلا فيضان م ىلف
 ودا فلؤم هفوصوم نأك ناو ريك نتا اذكو امو#وأا م هد و

 سا_:الضؤاتادنهلاوانادتهلا وادنهوا نودي اوا نادي زلاوا دي



 لعف سا 8 رااكللةنملاامئاو #2 م ىدح مهنم '؛هرثكألا ثساو )رعاشلا لوو 6# نوثلثلاو سماخات دبا ب

 ارثكألا عمانزنشم ثساىارثكألاب هلوذ # 2 2 هريخو ةيفلعأ باطخلالي ة5باطخلا ءاث ىداوصقالالا ءالان مم

 هواق ىعع أما اذن :مىف نم 5

 رثكألا قري هلا . ا طر

 سراشلا مهنه تنا لاي اك
 ىسدحو مهنضط ن* ىأا عادبشلا

 ١ نع ربيت

 ارراكلاو ةلذناذ اد. ضةزءلاوددعلا

 لعاقلا نال اددع ٌزكاوه 7

 نبالمياوتكاذكىذل نوكيدق
 ةيف اثىف اذكريشثك نيل ىذ ىأ

 لبقو اهريغو بجاحلا نبا
 لص احملاو يهذلا ه دارأا

 لطف ىشعالل تدبلا اذه نا

 ,| | راك ددع لاشي هَّمعلع ىلعا ماع
 مهذم رع 2 َّن 2 عد ريقك ىا

 ددع رك نإ ةزعلا اددع
 لق نا ةاذلاو هعباتمو هبادكا

 لضانال ا ضع! 0 3

 م8 نا ىلع هب داهشتسالاو

 مدللا هذ عمت مل ليضفتلا

 قيعملا لاصقنالل نكك

 تدبلا اذهىف اععجا امها عم

 رك ذتفانلقاع با< هنكل

 اذهو عحضولا اذه 3

 نم مه ركسلا ردا ن ل“
 لاوالا ضورعال ىتاثلا برضلا

 فوسكمو ىوطم ةضورعنال
 نزو ىلع كاز هب رمد و

 نوح هوادتاو هرد.صو نلعأف

 هرم د ارااو ةيسنأ

 اههذ

 تنلا

 ' 4قاضلا# ن ل نال ءعتسم عي رس سلا لص نافن 1 ْنْرَو ىلءنان وطمناوشلاو ناعافمنزو ىلع

<١ 8 
2 
", 

 |فرعال لاسةف كلذ نع لئسف دلي وط ةيطوذوهو هقنع ىلع طويخو
 ناب لاق مح االف هندالقب هوخا "هيأ تاذ داقتو لمضاالو ىسشن اهب
 قا: ثازاوج ئضتةيةلاف ةقايهنبا قجس نم هئاشوْية لانا نفاثاتنا

 ؤايةتشا نوكيناو ساو روهطلا اذهب نؤوكيال نأ ىدح نم جحا

 ذوذشلا ليسىلع هرهاظ هندالبو هلهد> راث ١ نوكي نأ دلباو لهدا

 لاق ثيحدلبا لبق ند قجادعىضرلا خراشلاو لقاع كاذب لوقبالو
 اه:+ ىنبب ةنطابلا ناو ةرهاظلا ب ويعلاو ناولالا نه لاشب نا يعش و

 سايفلا ىا ا .ةو) هنم قجحاو نالذ نالؤن هدايا نالفو# لو ضعَتلا لءؤا

 لكل قتشاوا هنا لوعفإلال (لعاقال) هقافتشا ليضفتلا مسا ىف عقاولا
 ءاجدقو 2( ا اي ةأؤ سأ هس الا ةرخكل اادرطه |سامو ام قدم

 دشاوه نمل( نذعاو# ) ذلياق عضاوم ىف شاي تاكل ( لوعفلل

 هنآ (مولاو ( ةيروذدعم

 0 ىلعم 0 وا٠ ندواةفاضالا دز يعتسا 0 1

 ١ ند 4 8 ديدلف هرغع ىلع ”ىش 1 ليضفتل ةهعصو نم اهةمددا دن هه ديالف

 ععاماو رهاظ ةفاضالاو ند عم هرك ذو هيلع لض ةلاوه ىذلاريغلار و
| 

 نيعتل ن ناعم ىلا ماللاب راش 0 ١ هنالارهاظ ر وكذملا مكح قوهق ماللا

 ]تا انصخغ“ تياطاذا اه |يكحوا الغلال يك كل داع لضفملا

 00 ل ه ىلضف' هنا اناقىذلا صةخشللاىا لضفالا ورع تلق دن ز نم

 || نابجذ دهعالالا ليضفتلا لف ١ ىف مالل ا نوكيال اذه ىل_عف
 ' ًالاطفاري نوم (نكوا) نو ول) سان ||!ىلضفا 3 .زوح )ا افاَضَم ) امال مءةسإ

الفذ)لضفالاديز وح (مالل ان اقرعموأ )ورع نم
 | ١ ||| نيننالا نيبعت 5 (زو<

 ما واوغانموا ماللار كسي 3 نوكيالاو( هر مىلض والادب . زو )اهنم

 ظ || ءيفنملبف # رئاكلل ةزملاامناو #ىصح مهنتك ةسساو ## هلوق

 «الو) ىصح رز كصالاب م 0 ند تساىاض .ءشلالد ةبطاطف تسيل

 [عيناالالضفاديز ( وح ضرغا اتاوغل اضرا لكلا ن عمه 55

 |[ وه فوذح !نا هذى لاتينا 5 و وربك اهلا 1- 4 اه لضفلا|

 قير نام ناعتفمن لعاؤم تدبلا اذهى اه: ءىلاعلا ده عم قبك نيد ىح تالوءعم

لا ور هيلراعاكلال دشأو
) سايق هلا نو 

 | لنا ١ لخشا 

 ا
 أ

 ا 1



 قلها دا
 لام. تسالا : كلذ لاب انهطفر رشاو ريخا لصالا امهن وكلا شو ريخ هيف لخديف لصالا بس ناكناو ثلؤمل ىلعفو ركذللا| (لمفا) هتغيص ثرخ نم ليضفتلا مسا ىا ( وهو ) ةهرشملا غفصلا ١

 ( نمأل ليضغتلا مسا ىا ( ىنني.نا هطرشو ) لدالا ىلع ناليعتسود وأ ١
 مات ىلع هظؤاملا عم هي دب نيلي ىقالثلاو ىباب ىلا نم ءانيلاذ ا هنم ىلعفو 1 لقا ءانىلا (ءانبلا نكمل ) هيفدي نحال (درحم) ىعاب رال (ىالث) ثددحأ 1

 اة ىلع ةدايزلا عستال ةغرصلا هذه نال رذعتم هفورخأ

 فقورد> ماع نوكيا نكح ةثلثلا_قورطاهذهناف هدف ديزملاوأ درا

 فورح نمنوكيوا لوصا ماك در ىاب ر فور > ضع وادري ىنالث 1

 وهام نيدبالف امهنءاج 'ريموا هدئاوز نءوا هلوصا نماقنا هيف دي زنا |

 مهنا ريغاىا ( هريغا ل ءفا ) قئتشا ( امهنم نال ) ىرهظ ( بيءالو)|

 نيبتاذا متيامنا ليلعتلا ذهوروعلاوا ةرجلا:شازواروعو ةرجوذ دارملان |[
 لدا ال كالذكوهو لبضُتلا لءفا ىلع هؤانب مدقم ةفصلا لعق! ناأآإ

 ىرخالا ىلع ةدا ز ىلع ل دي ام ىلع عم طلاب مدعم ةفصلا قاطم توم ىلع ش ظ

 ( سائلا ل_ضقا ديز لثم ) عبطلا عضولا ةقفاوم لوالاو ةفصلا فأل
 لّضملا وهو بيعالو نول سبل درجم ىنالثنم قنا لضفالا نافأ

 ا
 ا

 دربال ىرهاظلاب بيعلا انديو ثر>و بيعلل لاثم ( ىو 0 نولل لاشم
 ىلع قوحا قاقكشا ريدقتلا اذه ىلع جن هنادرب نكلودلباو لهجا
 ارركح مه ذاكلو قيلاو ةدالبلاو لهلانآِب قرفال هناف ليضغتلا ف
 ودبنام قجلاب دارملاناب باوجلاو ةَدْبهْنِبا نم قج-اوحن ىف هذوذ 5
 ماظعو تازرخ قيلت نم هوسْهْكأ نع ىك> مرهاظلا ىفةدالبلارثان

600 

7 5 7 : 1 
 57 دكا نأ 1 لدينا دار ناب درا ىتالثلاربغىأ )ع هريع دصقناف 5

 0 نق 0 2ودشاب ) دّرتملا ىو الئلارغغ ىلا ا (هنلا ص ( ( هريغ ءدهق ةدانإ
 ال6 ||( اضايو ) هيف ديزملا ىتالثلل لاث» (اجارك-أ هنمدشاوه لآ ن0 7 97 * 4 0 20 ا



»> 
 عملو ىثثال ةذصلا كا كلذك هعوجو رهاظلا هلعاو ةينثتب عملو

 بص” لباهب ةفصلا لومعم عفرت ملناوىا (الاو) هءججواهأومعم هند

 ةؤمصلات نا (ثنؤتف )اهلالعاف نوكيل (ىوصوملازيعةاهيقف ) ركوا
 ىا 97 )اهجو ةئسدوا هخوذت سدح دانه لوقتف فوصوملا ظؤ03

 | |اهجو نائسحوا هجو انس>نادب نا لثمن نأ فوصوملاناكاذا ةمصلا
 ١ ةجواود سدح نود را لثماءجج فوصوملا نا ناكأذأ ةمصلاا ضنا 0 عنحتو

 لعاشلا مساىا ( نييدعتملاريغلوعفملا ولعاشلاامماو)اهجو نونس>وا

 لووشم ف اضنا ىدعت :!اريغلا لووفملا مس او لوعشم ىلا ىدعت :!ارمغلا

 ميقاهنم لوعفملا مسا ين اذادحاو لومشم ىلا ىدمتملا لمفلا نمدقافتشال
 ةهبشملا فضلا لثم) لوخفمىلا دعتمريغ قبف لعاغلا ماعم لوعغملا كلذ
 لوعفنولعاغلاناعفريفرشع ةئاْعلا ماسقالا نمركذاعفىا ( كلذىف

 بالا ماودي ز لوقت امهيلا ناف اضيو امهذ ا.صنيو هلعاف مسي ملام
 زوال نيب دعتم اناك اذاو هرجو هيصنو بالا عفرب بالا بورمضمو

 ظ الق اذاف لوعفلاب سات هتلالا مز مار الل اهيصن الوا_مهيلا اههتفانضا

 أ! | لوعفم لوالا لاثملا ف ءاي'نا معي لاب ىطعم ديزودايا براض دي زالثم
 نان لوعفم هنا ىتاثلا لاثملا ول وعفملااهيشت بصنهللءافوا تراضلا

 لوعفملاو لوعفملاباهييشتبصنو لعافلا ماعم بقا لوا لوعف وا ىطعل
 ىعثبلي زلوقت بوسنملا ةهشملا ةذصلا ل *ىا كلذكو فوذحمق ثلا

 1 7 ق:شاام ليضفتاا م 7؟ مسا لع ارو رو اب وصنمو اعوذ سه ب بالا

 ش عقووا لمفلا 4 ماك 0 فو ةوضؤلا) ثدح ىا ) لعفن 2 ى *ثبا مسا ىا

 ا لعاغلل ءاج ه ىئعا ل هيلا مس | ىوسف ىعسص لوعش دصتوأ - عتلاو هيلع

 | ]| هلوق ىف ءابلاو لعفلا كلذ لصاىف ( هريخ ىلع ةدانزب ) لوعفلل ءاجامو

 | ةدانزلا كلب هوصتماو هبه ع تاذاىا فوصوللوغا فراظاما ةدانزب

 نه ق:شاام هلوقف هد انزلا كزتب سالم قوصومل ىازق بم قانا

 ]| ناكملاو نامالا ءاعما جرد فوصومل هلوقو تاعتشملا عيب لماش لف

 |مايهباالو ه دان ب زل ةدصتم ةمهبم تاذ فوصوملات دارملا نال هل | الاو

 | 1-_ اذا ىوسأ برم هريغ ىلع ةدانزب هلوقو ءاعمالا كتف
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 دك

 و ء نذأا ت ثنا اها او هحاو ىلا ن انا فايا نال مال_غدج وفا

 ًيؤرعملا ةفاضانالاهيزو# 1 م4 7 ةفصلاق هراتلساوريعكلا ذك

 سك هيدا ::رالاهلا نابكل ضير ةدي زم ظعأت تناك تاور ه كيلا ىلا

 و هدر#ء اب 8 هد يفلا سناك هروص (ىففاتخاو) ةقاضالا نمدومعملا

 (همجو نسح) لدم فو.صوملارب 5 ىلا يفاضملا هاو م*# ىلا |هفاضدم اللا

 نويفوكلاو رعشلاةرورمض فج” ىلءاهنوزو < نيبرسعب ا ا

 ةدابضالا اويكترا اغا ملا 2 انقر هدو هفسلاو 2 ءاهنو زو

 نا نا مهبعي و هنمنحع ام ىهقاىلا عاج نأ لالا ى كتفي 8 25 ةذعاادصقل

 |ىييبطع ال ضر ءتنالو لإ وتلا ف دح ىف ها نيعي لا نوها عرس ع
 ىذلاو ةفصلا فن 4-1 اا 7- ءابطم يح مريعدل | فقدحوهو هناكماعم

 فذدحوهو "نى 000 ا ى 0 2 اهزاجحا

 ماسالا مشع نتج رج - نلارمشع ةئاعل اماس ةالان اونا (ودتلا ظ

 ىا( امةمدداوريعك هفئاكامإل 00 ل ع ا هيد الثا

 لومعلا ص٠ هجولان سلا ماسقا عبس وهو فصلا ىفاثا ىو لا كلت نم
 نسحلاود هر هجو 1 سحو هءصشب هجولا نسحو هر 2 هجو 1 نسملاو ْ
 طياز ث+لومحلا اع وهرب هجو نسحو هبصنامجو ع و
 ارسل ةعشت عومجملاو ناعسف وايهامهتق هءفر ههجو نحو هم7جو

 ناريعك هيضناكامو) ناصقنالو ةدان زريغو مهجاطاردم هيفريعع ان 'انال ٠
 نسالاو ههجو نسسح لدم ل رمل رخل الاو ةؤسلا ىف اههدحا امن
 جات :ىلا ريعصلا ىلع هل عشال (ندح ( ناعمفام هوارمهرذ هرصتب همجوأ

 هيف ريعكالامو ) ةحاملا 0 7 ْز ربعك ىلع هلاغشال ن 8 ريغو هيلا هيلا
 هجو نسحو هدجو ا ٠ نسحو هجو نسل ماسا ةعب راوهو اني ض
 ناك انو اظففوصوملابةطبا 0 اف هعفرب هجو نيشلا :
 تل هروهاذ لثم هؤصلا قرهاظريغريعأ ادوجو
 الفاهب ) ةهصلا لودخع ”(تعفز مو ) لاهو هددعو هدودو اهب رهظإ

 ريكا هيفناكو و امال عاؤذةي>اسهل اوهعمنال هفصلا ىفىا(1هيفريع“ 3

 ىلا ةءاللعفلا ناامك ف( لءغلاك ) ةعصلاع كنعا وقلما د



 لافو نيب 0 اذه (ةَركلا) لوبعملا (ىف) !'رييمت ةفصلا لوم*“
 لاو ريبل افي ره نوزو# منال عجبا ىف 'رييغلا لعوهلب نويفوكللا

 ىلوالاو ىضرلا ح راشلا لاقو عبجْبا ف لوءغملاب هييِشْنلا ىلد ةاحصلا ضعب
 هيلا ةفصلا ةفادضا ىا ( ةفامضالا ىلع ) لوبمغلا ف ( راو ) ليصغتلا

 نسح!ا:اوق درج ةلثما نعض(ى) ماسقالا هذه ليصفتى!(!يليصفنو)
 لوعفلابهي شنلا لع د, صتوا ةءلعافلاب , همجو عفرو ةغصلا نإ ون( ههحجو

 ةلئماذشلثى ا (ذئلث )بي كلا اذه ةفاضالاب ههجو رجوني وتلا فذ و

 ةفصلا لوم*”ىفالتخارا تعايماسقالا عضو :لاهرك ذدوصقملا هل ثم نم
 ةثلث ةلثما هنوكىف بيكرتلا اذهلثءىا 0-- )ارجو ايصنو اعذر
 نسسح ىلع فطع(ه 2 ( هجو ن س>و ( ةروك ذملا» وجولاب (هجولا اسد ةيضح)

 لاخدان(ههجو نسملا!)ةثلث ةلثما ةروك ذملاهوجولاب اضياوهىاهجولا
 هرجوال وعفملاب هيدديْذْلاب ه.صن وأ ةيلعافلاب ههد>و عق رو ةفصلا ىلعماللا

 مسقىف عورش هلاىلا ةراشا فطاعلا نب بولسالا ريغامناو ةفاضالاب
 ماللا نعةدرجلا ةذصلا تناكد هبا سلا ةل شالا نال جيشملا ةفصلا نمرخا

 ( رز ١ هع ةانلاو وجوأل (هجول بولا نسالا) 0 32 امدح

 0 اوىدوجو لوالا مو هذمنالا منع ةدرجلا ةؤصلا ىلع
 00 رشا ةدرلا ةغصلا ماسقانالا ملي صفت ىفٍسدئرملا

 نيعس9ف نأ ماللات' 1 ماسقا فال حجت ماسقالا راسو هي هق ىلا

 نااضددا (ناعنتم)ماسقالا كا نمىا مه سس 1( لاقاك عد تفاهم 5

 فو وملا ريعد ىلا فاضالا اهلومعم ىلا ةفاضم ماللاب ا وك

 مدعأ همالغدجو نسحلاو (ههجو نسما لثم) ةطساوربغب وأ ةطساو

 نيوتلا فذحاما ةهجبشملا ةفصلا ىف ةفلا نالذغخ هيف ةفاضالا ةدافا

 هجولا نسملالثم ةفصلاىف هراتتساو لعافلا هيلا ىنيضا اموا ةغصلا
 000 9 فةقخالواعمامهفذحوامالغلا جو نسطاوأ

 هجو نسما لثم)ماللا ن ءدر#ملا[هأوم »م ىلا ةفاضم ماللاب ةفصلان وكت
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 رسسكب جسر نه قم هناف يحرك قاقتشالا دنعوا ءادشا امزال نوكينا ||
 راض ىاءانخلا مضب حر ندالا مح لاقي الؤا يعجب مح رىلا هل ةن دعب نيغلا
 توبثلا عمي هنوكب دازماو هل ءيبط مركلارامص ىعم م ركك هل ةعيبط محلا
 اال قلاظو صاضو# هنع حب رذخ” عضولا لص بس كلذك ب وكيلا
 لامغتسالا بس نودثلا اهل ضرعمت ثودحلا عضولا صا بس
 : ١ همي مو 7 ( اه ءاونا فالتخا عم هيرشملا وصلا ةءيص ا ( اهةءعيصو 2

 ىلع ( اهطو نر وأ اذه ىلءاهتغيص نم هؤيص ءىبالفدرجلا ىنالثلا نم

 :ئلازم ىا نوذحم ردصا ةفصوا ةفلا#ى ن :سملا نم لاح ا ىلع بوصنم قرظااو هزواجصبال ثيدح هردق ىلع ةنثاك ى ا ( عاجسلا بنسح
 عمنايبلاب لعاقلا مسا ةءيصل اهتةلاذك صخو عع“لام ردق ىلع هش 3
 لعاغلا مسايا هل صاصتخا ةدان راضيا لوعغملا مسأ ةءيصأ ةفلاعاه نا

 لعمر ند رك ذاعقءانأ هتك اهلا هلع نوكملو هبدهبشم ا هنوكلل ا

 ىءععاهوكل نام طارتشاريغنمىأ (اةلظطم اياعف لع لمعنو ديدشو

 ةلوصوع تسبلا يلع ةلخادلا ماللا نآل ابن ىف أتبالل وصولا ىلعدامعالا | نمل اهذ ريثعق داكعالا طارشاامأ واهيذ هطاريشال نعمالف بت و 1
 مسق لك ع باي وامسك اهلعجىا ( الث اسم ميسقنو )قافتالاب ||
 ةدضصأ١(ن وك نا)هنع تدل وويكح نعلةسإ هنال "هل سم م 53 لك علا ا
 اما اه 1 ( 51 ريدقتلا لكىلع ) و اهنع . د ,ر وأ ماللاب ةسيئلم ) 1

 هنهذ)ةؤاضالاو ماللا نعىا (امعا درثوأ ماللاب) ايميل( واافاضم | ظ
 لومعمىا ( لومعملاو ) ةئلثلا ىف نيالا برعض نم هلصاح 2 مايسقأ|
 5 وذ ص دمسلا ما_سقالا »ذه نم ى' (اهزمدحاو لك )44 ,تااذقصلا [

 ماسقا (تراص)ا نوه (ىلءذ)ىرخا ةراث (رور#و )ةراث (بوصنمو)ةراث

 ىلا ةشلثلا ماسقالا برمض نم "ةلصاح ( سؤ رشم هنا ) اهلئاس
 لوكا ىف(مقراف )لبق ن متل صامل ماسالا ىف بار ءالا ثيحن ءلومال
 هييشل ىأ ) هيبْسْنلا ىلع كينصنلا و ) هؤصلل هميلعافىا ( ةيلعافلا | 95

 لءجىا ( ريما ىبعو ةفرعملا ) لولا ( ىف لوعفملاب )ةفاطلا لوما
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 هيصنب هلود** ىف ( لمعلاعم ) عاوسلاو ىثلانونئا ( نودلا قدح

 (و) بجاو اهفذخناؤ هيلا افاض» ناك اذا ام فالك ةياوعفملا ىلع

 نيذه دوجولاهذذح روك ىا قذحلاهلل وعش (اةيفك في رعتلا)عم
 رق نه :ءارفك اهب ةلصلا لوطا فيفختلا در دصقل نيطرشلا
 لدم ريكدتلا ريدقت ىلعاما و ةيلوعفملا ىلع ةولضلا ب صنب ةولصلا ىوعللا

 مسا نال فيعض اهفذك بصنلاب # باذعلا اوقناذل # ىلاعت هلوق
 « لودفملا مسا 9+ هيلع داقعاالام ةءارقلاو ماللا لص عش مل لعافلا
 تانيا( هيلععقو نأ ( اعوضوم ٌثاددح ىا ) لعق نم قشاام ( وه

 نم ق:شاام هلوقق لل ءاغلا مسا ىف هاد ماشم نم ةماقا راذتعاو برمذلا

 ادعام جب رخي هيلع عفو نإ هلوقو ردصملا نءةفتشا ارومالا عيب لءاشل ءف
 ءاوس اهلطم ليضفتلا مساو ةهشملا ةؤصلاو لعافلا مداكد ودحلا

 فودومل لءف ند ق:ثم هناف لوعفملا لي ضغتلاوا للعافلا لو ضمتا عيضو

 000 لل م لع و اعلا ىلع هدانز
 بورمضك ( لو»غم) هنز ( ىلء درا ىتالثلا نم هتغيصو) طَةفلعملا
 لبقام منب لعاشلا مسأ ةغيص ىلع) درجلا ىنالثلا هريغ ا ٠( ريغنعو )

 ىا(هيماو)ءارلا مشب (عب رسمك )لوعفملا ةرثكو دحضتل ةفل( رخالا
 ط'ارشاى ا ( طاّرشألاو )بصالا ل عىفاك' ( لقعلا ىف ) هلأاحو هناش

 مسا يعاك) اموا ةزرمهلاوا هبحاص ىلع داغعالاو نينام زا دحاب هلع
 ىضاملا ىنعمب لمت ماللاب افرع٠ ناك اذاو هلاحو هناش لثمىا ( لعاغلا
 ىلع بي رخآلودغم لانه ناكولو لعاغلا ماقمموةئامحفرب وهف اضن

 هدالغ ىطءملاوا ادغوا نآآلا ( اههرد هءالغ ىطعم ديز و ) هيصن
 لعاغلا ماي ةهيثمافصلا ا "2 سءاوا ادغوا'نآلا انهرد

 | زارتحا (مزالل ءذن هقتشاام)ُثنْوتو ركذتو عمر ىثناهذا ثيح نم
 ى-«:ىلع هب ما ) ا1ىا 0 نييدعتملا لوعفملا مساو 0 مسانعأ

 7 لعف ند ق:شاام بهاذو ماقو# نع زارتحا تودملا ىعمال ) تورشأا

 زها مزدللا وده .ثموعصال لعاؤلا مسا هنأو ثو دخلا ىععهماق نإ مزال ْ

 6# نا +



 د
 سس تحسس ا

 هتذاضاب وجو مدع ىلا بهذ هنأ (قناسكللاة الخ) سهاو رع برابض )5
 نازودف لايقتسالاوا لاس اوا ىضاملا ىنعمب ناكءاوس هدذع لمعي هلال ١

 دي ونعم هتفاضا تسيل هتفاضاربةقت ىلعو ةيلوعفملا ىلع اوصتقخؤوكا
 هوب قاسكلا كسمتو اهلودعم ىلا ةؤصااةفاضا ىلبَق نم هدنعا هذال
 هيلا لعافلا مسا فيضااهريغ (رخآلومعم) لعاشلا مسالىا (هلذاك َّناَف ) هنع باوجلا مدقو 6# ديصولاب هيعارذ طساب مهبطكو # ىلاعت |||

 ىطعءه ديز و ) لعافلا مسارال ارد ةمىلعشب هياصتناو ىا (ردقملعءفف)
 ىطعم ليقامل هناؤ ردعملا ىطءاب بوصنم اههردف ( سما اهثرد ورع
 ( مآلل!تلخد ناف ) اهرد هاطعاى ا امهرد ليقف هاطعام ليقورع
 لوك ةيمزالا عيجج ىا ( عيبا ى وتدسا) لعافلا مسا ىلع ةاوصوملا
 اذيز هوبا براضلاب تزور لوقت م سا اديز هوبا براضلاب تزف
 ةغيصىلا لعفلا ةغيص نع لدع ٠ نئزيح ةقيفطلاب لعفدتال ادغوا نآلا

 لعافلاممسا نهى ( هنم عضوامو ) هيلع ماللا لادا مهةهاركل مسالا ظ
 ( ةغلاءإا ) لعافلا مسا دح نه ج ردم ثيد ىرخاىلا هتؤيص رييغتب 1

 برمضلاريثك عمي ( ارمضمو بورمذو باريضك ) هنم ق:شنملا لوقلا ف :
 معنسا لثمى"(4150) ر ذي اريثك نع (رذحو ) يعلاريثك نعم (ملعو) 1

 ْميص نوكيا ريدقت ىلعاذههلع هب ط شيام طارغشاو لءعلا ىف لعاشلا
 هزه دك هيف :لغاد تناك اذااماو لعاشلا مسادح نع ةج راخ ةغلاملا

 لالا مسا لثم ىا هلثم ةغلابمل تناك اذا لعافلا مسا غيصنا نايعلا| |
 ديزب تدرصو ادغوا نآلا ارميدوبا بارمض ديز و ةغلابلل نكيملاذا
 بائم بان ةغلابملا نعف نم هيفامو سعاوا ادغوا نآلا ارع بارضلاأ
 زم غْضوامتو ىلعافلا مسا 0 ) ىثملاو ( ةيظفللا ةهباشملا نم تافاه
 ىا (هلثم) ارسكموا ناك اكتنكم اههنم ( عوبتتلا ) كلذك (و) ةغلابلل|
 للخ قرطت مدعا هةطورشو لمعلا ىف ادرغمناك اذا لعاشلا معا لثفأ

 لوقت عجطباو هُنا قمالع ىاحلاب اهتاذ ثيحنم ةدرغلا هتغيصملا[ |
 ناديزلاو ادغوا ندالا ارتخج كون راض نود لاوإ نايراض نأ ذيزلا|
 | زو و ) سماوا ادغوا نالا ارع نوبراضلا نودي لاوا ناب راض /

١ 



 قلقا

 فرح مضوه» تعضو ايف ) رفغتسمو ) ذم وعذلا ةعراضملا فرح

 ارسامكلا لاثم ناكرشذتسم ماقم ناعاف» ميقاواو ةدوتفملا ةعراضملا
 ىعسق نم لكل نوكي اهكف اروك راع راضالارخآىف عفاولاريغلا
 مساك 2 لاثماضيا سس لا ى ٍ نم لكانوكي ٠ لاذ مما

 لعله#!و امزال اظياوهنوكي امزال 0 (هلءذلع) لعافلا

 ىلايدعتم اضيا وهنوكي دحاو لوءفمىلا اندعتم نأكناو مزالل هلءف

 هلعذنااكو كالذك اضيا وهناك نينناىلا دعتناكناو دحاو لوعذم

 رئاسو هعم لوعفملاو هللو ءفملاو ردصملاو لاملاو نيفؤرظلا ىلا ىدعتي

 (لابقتسالاوا لالا نعم طرشب) اهيلاوه ىدعتب كلذك تالضفلا
 هب هلع طرغشلاى همإىا طرمشب استلم هنوك لاح لعاقلا مسا لومعل ىا

 طرشا امناو ناتيناب ناتةاضالاو لا.ةتسالاوا لال نامز وه ى ىنعم نم

 ديز وح نامزلا ىف هاا النا مزليذ عراضملا هيشب هلع نال امهدحا

 نان٠ عا لابةتسالاوا لاملاب دارملاوا دغوا نآلا ارم همالغ براض

 «ديصولا 4 .ءارذط ساب مهبلكو ا ىلاعت هلوذك ةياك>وا اه ,ةكنوكي

 اهانعمو لالا ةراكح 4 رملا نكل ايضام ناكناو انهه طسابلانأذ
 كالذىف ذ ىف دوجوم هناك ىحاملا ىن نعم لماعلا لعافلا مسأب م 1 ندةنا

 ش ا(داقعالا) طرشب(و) نا الادو+ : -وم4اك نامزلا كلذ ردي وا نامل

 اد اوهو هب فصتملا ىلع ىا ( هيحاص ىلع ) لعافلا مسا داما
 هنوك نم لعفلا ةهج هيف ىوقيل لالاوذوا فوصوملاوا لوصوملاوا
 لجر ءاجؤ ءؤبا نراضلاءاجو هوبا براضدي زو هيحاص ىلا ادئسع

 ةيماهذتسالا (ةنمهلا ىلع)هداععا (وا) ىس زفاكأ ند لا وبا براض

 | الك ىلا فورد ن نماهودو ةيفانلا (امو) ماهذتسالا ظاغلا نماهودكو
 | ص لعءغاب ههش ام ام41دادزاؤ ىلوا لءفلاب ىف لاو ماه هتسالا نال ناو

 ظ ّ |لعافلا م ل666 نان نال 1 قا ديزرلا دن ماقاودي زماقا

 ا || |دي راو رارغسالا نمكصىفوا لالقتسالاب ىضاملان امزءلل,ئذاملا ) ىدعتملا
 ا! || (هل لوغفم ىلا لعافلا مسا ةفاضاىا ( ةفاضالا ت تي :

 ١ الابن الكف هل ذالا ةقاضالا طرش تاوقل'ةييوتعم ةفاضا ىا ( نعم ظ
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 ريغوةيشملا ةعصلاو لوح ملا مسأ نم هريعو دود#ملاو يف لخدي ل ء3ندأ ا 5 2 . 2000 ىلا قتشاامهلوق ءرش ىف فنصملا لاو ةثالثلا ةئمزالا دحاب اهي ةمدب همايقوهل
 ْ مق نأ سبل مبا نال هه.ثم ا ةغصلاا دعأم هنم ع رض هيماق نمل هلوقو كالذا
 ىلء لدن ا ىلءاهءءضوزال ةهبشملا ةذصلا ير ثردملا ىنع؟ هلوقو د

 نار هيلع مك ىذلا عا ىفلخاد ليضغتلا مساذا رهاظلاو تباث ىنعمأ
 نوكيناهبماق نمل ق:شاامهلوة نم ردا.تملانال كلذ قاعاو هيماق نأ سدا

 مسا هلعضوو هيف ةدان :لاكر شا مم ل عقلا لص ا ىلا مضولف ناصقنو ةدادز ريغن م هلع وضوملا ىنعملا ماهتدي ماق نم نوكيوهبماق نم اعوضوم
 لعفلا هيماق نى لعغلا هرماق نم عوضورهناحدالا اذه ىلءقدصإ :

 لعغلاهبءاق نأ عوضوم هاذ ليضفتلا مسا حريمي ماق نأ هلوق.ف هدانز 1

 اودزساو فءاصملا نيحراشلا كا فلاخو لءفلال صا ىلع ةدايزلاعمأا
 ةفصلا بارا | ودنسا# ثودلا مم هلوقىلا ليضفتلا مشأ جارخا
 ليضعتلا مسال لماش هب ماق نأ قا ةتشالا نا مهن ةانظ هيلا هةهيشلا
 اذه ىلع ةغلاملا ةغيصنأ هدو ةدان زلاعم هل لب ه.ماق نأ اعود / ليضةنلا مسا سولف نعى عضولا نحن ن ءطتم قاقتشالا نا او دولي

 غيص هريصح هيلع لديو كلذ ملي نادعبيالو فيرعتلا نم جر زيد .
 نلعافلا مسا ماكحا لثمغلايملا ميص ماكحا لءجو رص تاي” ل عاغلا 2
 درلا ىقاثلا نم لءاذلا مسا ةعيصْنا هائءمام هيفي رشلا قجسرملا ل

 رداصوم ف قئشاام لكو لكأو سامو لئاقو زادي ْضك ( 3 6

 || لب لعاف مساب سبل وهف د_غيصلا هذه ىلءال هب م اق نأ ىف أ
 نديصتاو نس ةغلايملا ةغيص واليضفتاا لءفاوا ةهبشم ةبفصوقا

 | ادر# ايعاب روا هذ ادب نم ل ( هريغ ند لعاف 0

 مولعملا (ع راضملا ةغيصول

 ا
 ا

 هيف اديزمو لح
 :ةوضوم( ةموعكم) م٠ عمقا (مم)

 | |الوا ةموعذم ةعراسخللا فرح ناك ءاوس ةعاضملا فرح عضوم
 عراشملا رخآ لبق امهنف نكي ناو( رخآلا ليقامرسك ) عم(



 هلذ لعهلالوعفموأ افرظوادبالوعممناكءاوس(لوعفملاىلا) ردصملاىاإ |
 فت رعتلامالبىا (ماللاب ) اسيتلمردصملا لا 'ىا (هلاعاو) بيدأتلا|| برضو لا موو برضو دالإا نصالا برم و2 لعاغلاىلا ء.سنلاب| |
 ىلع في رعالامال لخديال امكف ل ءفلاعمناب ردقم هلعدنعهنال (ليلق)||

 هى نأرقلا ىف تأيملل ف هبردقملانيبو ئشنيباةرف هلق ىلع كلذزوجأ |
 الماعءاجدق لب خ.رص لوءغموالءافىفالماعماللاب ةفرعملارداصملانمأ |

 ||( لءفلل ل لاو ) لءغلا نع هلادبا رامتعا ريغ نم افرمص (اًةلطهالوعفم)
 ىرةلانادجو عم فيعضلال عازوبالذاردصالنوك,نازيؤجريغندأ

 و< مزالريغ اذوذحتوااديز اب سضتبرضوم< اروكذملءفلاناكءاوسأ |

 اىار(هئالدب )امقاو اقلطم الوعم ردصملاىا ( ناكناو ) اديذاب سضأ |
 [اركشو هلابعرو هلايذس وح امزال هلعذ فذح ناكام وهو لمغلا نمأ |

 | |١ |ناه-وُكالرق قف ةيادبل اعوذ ير دص الر دصلا لعل ةوتبا تلردصالا| |
 | || |اًنلطم الوعفم نكي ملام ىعا ردصملا ىععق نيب ل ضف امئاو ناهجوأ |
 ||| |لعنال ردصملا لع ماكحلا نضعب نادبل ةضرتعملا لاب ءانا تاكاموأ |

 اا( | هفلعت مهوت نيس لان ءترخاولفر عظاورثكأ لوالا مسقلا فر دصملا ||
 | [||نه) قتشا ممساىا * قتشللم لعافلا مسا لع ءاوس ىلع نيعسقلاب ِإ

 تاذاىا (هب) لعغلاىا (هاف نأ ) مسالا الذ اغوضو:ثدحى ا (لعفأ

 رك ديد حا ىل هجاهنال ىلواناكا ل هغلا هيدا 4 لاواو لعفل اهب ماقأم ْ

»- 
 برمض ىبعا و ارمضءالو ارهظمال ردصملا عاف ىا (لءافلاركذ
 روص7فقوتبالف ةموهشمىف ةذوخأءريغاملعاؤىلا ةيسنلان الادب ز
 ةهبشلاةّضلاو لوعأملاو لءافلاىع“او للعغلا فالح هيلع هموهشم
 ىوفا ذئايح هنال ىلوا نونه هلاعانا 4 ( لغافلا ىلا هتفاضا زو< و)

 (فاضر دقو) سانلا هللا عذدالواو ىلا «تهلو ة ود د ركهنوكل ل علل مباشم

 |[ نك.لو.هي ردقملا ردصملا ىلع في. رعتلا مال + ديالزا يقض لعفلا عمنا

 ردصملاىا(ن اكن اف)ءولاب رجلا هللا يمال ىلا دلو ةو<ر لا فرح

 دللي ييس

 لد

 ما

 35 ةلاصالا لءفلا لع ناهجو هيف زوحكتى ا (ناه> وذ) هلادجو

 |١١ | هدوجو د د نو دملاب نعي (ثود+لا ىمع) بيلغتلا دصقهلءارام ظفابأ[
 ا 8

 0 لإ



 : سصقلاو لو طااكردصل, وا ىبلاوبراشللا لي تاو هريغبا 3

 [قافتشا دعب عقب نا لعفلا ىلع كان اين رج دازملاو ( لعغلا ىلع ىراجلا)

 ا اسولح ثسلج ىل#ه هددعوا هعونل انايب واهلاديك أت هنمىلعغلا
 لفشل قش ملام هل هلا ووهلالب و لثمو ةيملاعلاو ةيرداقلا لق ةساجو

 0 (وهو)اةاطمالوعذمناريخالا ناكناو اردصمن 1

 نيثلكو نيذثا ىلا هددع قتريو امس ىا (عامس) درجلا (قالثاا ن
 ىثالثلا ندي درا ىنالثلاريغىا (هريغىفو) فيرسدنتلا بةكىف نيباك
 ناكأم لك لوناك ىسايق ىا(سا (سا.ة)هيؤدب يملا دركملا نعام زاوذيفدإ دلل
 لءفتسا ىلع هيضامن أك أملك لا عفا ىلع ه رد صو ىلسءفا ىلع هيض ١

 ريغىل ا( اجار ذا عبر خت ساو اجا ىخا عبرا لثم )ل |هغتسا ىلعهر د صق

 (هلءفلع) عطقلايردصملاىا (لء*4و) في رمصآلا ع هتلعامكلذا
 (و) سءا ارعديذ برض ىئبتا وح (ايضام) هنوك لا لاحم قش

 ماركا نيعاوخت الاحوا نا ااا (.ربغ) 0
 راتمانالا راشعابال امين قاع الا ةيساثل لم#ل'كالذو ن الاوا ادغادلاخ ورع
 نكيرلاذا ) (١ لوعغملاو لعافلا ىعنأك نامزلا هيو طرتاشمإ 1 اذإو هيشلا :

 توكلنا طوس شم عطقلاب هلءو لع ردصأا لع نعي 0 الوعن 1

 وفم ناكاذا هناذ لعفلا نم هلادب ارايتعا ريغ نه افرصاقل ظم الوعفم |
 1 لومعم ىا ( هلوهعم مدقتالو ( ”- * ييسف أفرص اًدالط :

 لاقي الف هيلع مدعتيال نأ "ريح ىفاممت ىنوناعم ل لعفلار هت هنوكل (هبلع) (

 فرالا نواب 9 51 هق) هلوم*مىا ) 0 ا برضار 5

 اسايو ع وهجلاو ىثملاو رغذاوا هيف رعدأو ] هنال هلعاف مز ىلام لو ١

 لعاغلاو ردصملا ىلا ارظذ نيعجلباو نيئينثتلا عاعجأ مزليف دحاولا 3

 ىقاذكو لعاغلا ىلا ة_ةيقطاو نيعجار هعوجو لعفلا هش ن

 فال روذحم اهيذ مزادال ةهيشملا"ةفصلاو لوعقملاو لعام ممن

 مزلتسو هيف راعدالانا ةه.ثالو ا ا ةشان هسقن ق هينافتل : 1

 ةجاحالف اهلطم ارعكم لي هيف ارعكم ن ملا زرابنأك اذ' هنافراتثا

 مزمل :الو) ل ماحا ديزي رض ل ثم جيرذل و راتثسالا د يق رابتع ظ
 سس

17 

 2 1 / 7ع مح

 2 ا



 قطط
 1!|ثوكيالا هتيعججتمص طرشفىا (نوكبالناف ) نونأاو واولاب عجب

 أتاضئاح ةضلاح عوج لاقب هال ( ضَناط ثينأتلا ءان نع ادري )
 فطعء (الاو) سادلالا مال تاضداح ضنا ضناح عجج ىف ليفرلف

 |( موج ) اهساناكلب ةغص ثنؤملا نكي مناو ىاةفص ناكنا هنوةىلع

 مججىفتابذي زو تاهبط لثم طرسشنااراهتعاريغ نم ىا(ااطم) عجبا اذه

 ءامسالانال ديدسإ سدا قالطالا اذهنا ىضرلا حرش يفو بذي زو ةملط

 ق.ةحربغ اهشنأت ىلا ءاعسالا نم اههوصو سعشو راك ةردقمءاتب ثوم

 تادئاكلاو تاوعلاك عوعسماه ؤوهلي ءاتلاو فلالاب عجبا اهي درعطدال

 ظ ىو ةزعك همالءلارهالظالو قبة سياهنالثدنأتلا اذه ءافط كلذو

 ثد>نم (هدحاو ءانب ) ريغت عجىا 6 ريغنام ريسكللا مج ف

 ةمال_ىلا عمل ضع الف ردات ملا وهاك هيذ ةلخادلا هروماو هسشن

 | ردادملا اضياو هةدئازلا ةجراخلا فورمولا قود هدحاو اييرست

 (لع: اضيا ضفتي الف ةيعتطلا لوصإل نو كر ريغت هريغت نم

 اريغتلا اماو ةيمجللا لوصح دمي مري هيف دحاولا ريغت نام ن وفطصم

وهذ اعلذعم علا في رهىف روك ذملا
 اكلاد ثيح نم لوب نأ 2 4 

لا اماه لع لدباك ةدازلا ةحرا_هلار ومالا يد 5 دحأولا
 اةيءاهدا

 |لاجرك ) ايقية> ريغتلا كلذ ناك ءاوسام ريغتب هلوق ىف مومعلل ةديفملا

 |ةيلث ىلع قاطيام وهو ( اهلدلاعجج )ماك كلة كأن رامتعاوا (س'رفاو

 مج سافاك لعفانزو ىلءنوكي عجىا(لعفا) اههنبامو ةريشعو

 |سرف عجج سارفاك لاءذا نزو ىلع نوك عججىا ( لاعفاو ) سلف

 (ةلءفو) فيغر مج ةفغراك (ةلءفاو) ىقاويلا ىنءمسايقلا اذه ىلعو

 تااسمك اننؤموا نيملسك ناكاركذم ( عيت مجلاو) مالغمج ةلغك
 نم عجل قاطا ةءالسلا ىعجج ىا انمهلا| رهاظلانا ىذ ءرلا اسس قو

 نم روك ذملا ( كلذادعامو )امها نا دو ركلاو هلقلا ىلارظن ريغ

ع قاطي (: راك عج ) ميععلا عجلا و نازوالا
 الام ىلا ةرمشعلا قوفام ىل

 ةسل د3 ه] ةداهز ةثثىلاءةهاوقك رخ الا كلذ دوج وععرخ اللا ههدحارا

 قم ثدحلا قع ثدملامساردصملا 35

 ٍ *6 عاق 6 هياطت -

 ءارا 04 ءورق



14 

 اهانا مسالا تالذ ناكلا _فصلا ةغيصقوتسمرتغ ارا ذى(
 ءالمو ةغم رص ىلع ل ثنوملاو 0 ةهغعصضص ىلع ركدملا نوكي لب 0
 سل 0 ضغتلا لعفأ نيد وهن :د»قرعلل ارجرج- ١3

 لا (و) ةدان'رلا ىلع 0 اك ليضفتلا لءفا فذ صلا ينعم
 قوتسءريغ | اكمام ) يااا ( نوكبالنا) كل
 ىلع ثنوملاو ئيالءد ةغيم ىلع رك ت1 او نأن ثنو أعم هع دف

 قرغلل نونار كس هذ لاقنال هناذ ( ى كس نار كل ىلعذ
 ةنالوق نالعو ل 17 : لو نونام 3 ك هنااعذو ناعم نيو.

 مباَرلا طرُشا و )ا هءدعوءا اااه ةنالُكنؤملاوركذملا نيب قرشا ىف ١
 0 هذهىف ىا( هذا و :سمال اركذه روك ملا مسالا (نوك

 رويصو# رجل جرل و صو حيرج لثم ثنؤملاعم) ف صولا لو
 امل هناؤ ءانلاو فلالاب الو نونلاو واولاب عم الذ رويصو حب رج ةأي

 يه دحا, اضوصئاعجج نس 100 نا ثاؤلابالو رك ذملاب
 نشلا (و) ريصو يجرح لةمهيف نأ , و:سااعجج عم نا بسانأ

 3 25 ءان) اسيتلمارك ذه روك ذيملا مسالا (نوكمالذا )
 1 تفذدحولو !و ثدنأتلا ١ ءانو رو عج ةعرص عاوجاةهار 1 3

 ةشنثلا ىف عامل ( ""ةفاضألاب ١ عجلان ون ىا ( هيون قدمو ١ سدألا

 ءارلا محب (ني.ضراو) هد عنونس عوج نيسأا كب :ىوك دش
 ءافثال انه ذوذش مكح اءاواهنو كسا ضرأ عج اهذ كسا ءأم

 تايللا بحاص حب ٍ دقو 1 اابع مهن وك مدعو لقعلاو
 ْنييسأ هم دهدشلاق ءاهتةرخآ هي 1ك هع امسك ءاعسالا هذ
 ليصفت دارا نذ هلادماو ني ضرا| هنع ذودشلا ىلع اين
 ( قطان ) ثنؤملا 0 عجبا ا 4 رولا « لا عل

 ل شاىا(داطرتو او شلا) نرش رت نا اليل
 درغملا كالذأ ىا ( هلو دار تاكا حل
 (نون لاو واولان عجج) درغملا كللذرك» لمى ا( هرك ذه نوك نا
 6 ركذم).درفاو )»2 نكي ناو) و) لصالا ىلع عرشلا ذب
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 | ناف ضاق عج (نوضاف لث») ءابلاىا (تفذح ةرسسك ا هابق) ضاقك
 ١ !.ةأم 1 باس كعب اهليفام ىلا ءايلا ةعذ تلقب نويضاف هلصضأ

 اناا سايقلا اذه ىلم و نينكانسلا ءاقتاال ءابلا تفذحو همها ايلط
 ةثاءايلا ةرسسكت ؤذح نينضاو هلصاناف نيضاق ل ثم رجاو بصتلا|]

 دس ناك نت جتك انملا ءاتاالثط ةسف نيثابلا 9نيَبسكلا عاجا
 دفذح) ة ةروصةماشلا ىا )ف . ةروصتنم ) هعججدي را ىذلا مسالار آىا

 ةر>ىا (اهليفام) فذجلادعبي ( 3 ىقب ' ةيو ) نينك اللي ءاقدلال ( فلالا

 ءيمفلا لديلربغي اريغإ ىلو ( ( اح 0 4 ءاعناك ام ىلع فلالا لو ناك[

 هلا ىقلاحىف 0 عفرلا ةلاح ىف ( نوؤطص ءلثم) كالا '

 ردها اغلا. ءابلا تيلف نييفاططصمو نويؤطصم اهلصا نائرجلاو
 ىأ ( دايرشو ) نيدك اننا ءاقتلال لالا تفذخو اهايقام نا
 أطرش ةعصىنعي ركذملا عدلا عجب هتيعجج ديرا ىذلامسالا طرشأ|

 هيغصو ىحءريغن ءاض اعمأىا (اوسا) م هالاكالذ (ناكنا) هن يعج

 *..- نوال ءاعسم ثيخ نم(لةعب)العارك وك ىا ((؛ ءرك نذ )هذ ||
 ظ اولا ءانب ة مصل ع عوجلا ف ةرشا عملا | اذهنوكل كلذ ط رشاافاودنا
 اة فرست الل فرتشالا طعاف هريغ نم ىف ؤرشا ل قاعلا يعلار كن ملاو هيف

 عم 2 1سرغللا عجب وغاو#دحاووا 5 رلاكنانناوا نيعااك لكلا هيف ددعو

 |جرخهل ةردقعوا ةظوفلم ءاتلان ءادر ين وكي امرك ذماب داراو عما اذه
 اقل بككناو نييفوكلل تر نوذلاو واو لأن 0 ةناكرق ود هنع 1

 هيف لخديو اهده#ب ناسيكنباو ماللا نو كسب نوحلط اوزاجا مهذاف
 انالاخاننا نونلاوواو اولان ناععح اههذاذ نياجر ىوعسا ى سو ء ءاقرو وح

 اةدودم مانال نونلاو وا ولاية يعجل ن. عنبالف فاالاال ءاتلاوه ثينأتلا ي
 اقببو فذحت هروصقملاو ته أملا ةمالع ه هروص ىعحتتت|واو باهت ١

 أ هعججدي را ىذلا مسالا طرشى ا (هط رشو) هيلع اهيلع ةلاداهلبق ةوعلا

 اولا ىعاك ععريغ تاعصلا نم ه(ةذصناكنا) مجعاار ك ذملا عج

 ألقسيار 1 وك لوالا طرششلاو طورشهلىا (لّةعد رك ذه )لودعغملاو
 المفا) ةفصقاكلا مسالا كلذ (ن 7 الا) ىاثلاظرمشلا (و) ىلا

 العت# « 0000 ١



 دي ١0 ْ ظ

 اهبدضٌةاذاف سائدالا ءيعمأ تدحرخ هدرق» فورد هدوصقم هلوشب

 الايعتسا دارفالا اهب دصقاذاو ةدوصقم هلوعبف هدارقاال سذللا س
 سا تجرخ هدرغم فور هلوقب كللذكو هدرفه فورحم هلوقي

 .اشلا هدحاو نيبو هينا قراقلا وه امت ( روف ) ددعلا ) ددعلاو ع
 لوالا ف. ( محدالا ىلع عمج سبل ) عيج مساوهامم 22 (نك رو )و
 | |ناجراخ ام.هذا تاعدقو "عادلا حك ع جب مسأ ىاثلاو سد ش

 نيننالاو دحاولا#غقب سنجل مسانا اههذب قرفلاو عومجنا دحن
 نيتماكلاو ةملكلا ىلع عقبال ملكلا ليق ناف مخلا مسا فال اء

 : ما ايلا ىفريضال هنا ىلع مضولاال لامع ةنالا بس كلذل.3 و سدح

 نال هيووميس لوقوهو م اي 5 ماكلاو نإ

 ىقأنو لما اهببكرتن* واين اهل ل اع وجا اوم اعيجم لاق شه

 اماو "هلو لو ةرغ ورك سانا ءاعما !اذِكيت ءارذلا لافو عجب ظ
 مه سياف منغو 01 ءاوح هظؤول نم هلد_>اوال مججوا س

 ) عج ١ رودس 5 قرد“ هيو د>اولاو عجبا امم )ع كلذوكو 4 ١

 2 هلا سس نوكيا 7 عا هيو ذوخأملارعب تنال .اعدللا ىق ش

 اء ناك اذاو لفق ةعك اور مناك اذا كو نهطخ رشا /

 مها ىا ماا مينسك عومجلاى (وضولالا 1
 رك ذملا )جلا ع + (اذ تول ) نوكي ك«ةران ورك ني نو كيةران حت

 أ .يوا) عفراذلاحف (اهلبقام موعضمواو) هدرغهرخآى ا (ءرخآق ل
 | | ةكر للان م انضوع ( نونو ) راو بصن ١ لاحىف ( اهلقام ولا ١
 وا لال ندتلاَوؤخ لداعتل (ةحوت ن0 وللا عا م ليس ىلع ناو

 ا نا ل قولا عموأ طوق قدالل اوا رز كالذ (لديل ) هع

 هسنج نم لةب ىلو ( هم زاك 1) هاتعم ث ي>نمدحاولا هدرقم عمىا (
 لعغلا لص' توت :يجوي ليضفتلا مساليقناف هشقتلا فرك ذامب ءاف
 | نوكينا اما لعغلا لصا توبن 00 ١١ىف : نراك هياع ل صغل
 ْ) رادجاو 1 معاو راغان 3 هذان الق لاه 5 ضرغلا لميس ءوأا

 ١" |ةرد_ةموا ى ضاقلاك ةاظوفلم (1ي) هررغم ر ذآ ىا (هرخآ ناكل
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 ظ جراسا ْنَد ةرايع نوكيل دهملا مال ريغب نامجوفالاو فنضصأملا لوهنا

 أ[ ردادتملا !اوها#ن روكّذملا نيمجولاىلا ةراشاال ىلصالا ىلا اهدرو ةريمهلا

 اندجو اذ بابللاو حاتفملاو لصفماكت اقثلا بتكان غصت دقاكل ماللا نم
 | ا هنأ ند : ب حرش ىف عقو ه دو هراهتشاب م 1 ارا اه.ؤ

 ءاقءاهمايقأن ونلاذا ةفاضالا جال ىا( الل 20 0 ,ول

 (لاصتالا بجوت ةفاضالاو اع اطقناو ةملكلا مامت بجوت ني وتلا
502111 

 نءفذحتالن ااه سابق ىلا( ثينأتلاءان تفذ>و) ع مق جا ريمالاو

 سا.فلا فالخ ىلع ( نايلاون ام .هخى) نانركو نان يشك ىلا 21

 |لكذا امهمؤ اهذ ذ> هجوو افاذثا سايفلا ىلع اهه.و | زا وج عم

 نكمال تيد ىرخالاب [مل اهداوشاأال ع نا لالاو ني. دصلان م 'هدحاو

 (لبقو هوشح ىف عقنال ثرن أتلاءاتودرغم ةلرتعانراص اهنودي اهب ب عافنتالا

 الابعتسا لقا اتاكن اوذي |!و ةيصخ ىقناتءلامضو 0 هسه ىلاو ىدح

 | 01 جراجتفملا لمفلا هاني ق ىلا ةر 000 *ةدعاو نوالا فذح ناكالوام»

 ه عوو لب ةدعاق هلسداذ ذاث اتلاءاث فذح ىال رارعسالا

 (لدانعو ودجلا ) ئضاملا لءغلاب هنابؤىتااذلف ةصوصخم ةدامىفسايقلا

 ظ ٍِ ه<ىقدصةلا اهي و قلعت ىا( ةدوصةمداحأ ذل ىلع) ل مسا ىا

 | | مسالاوهىذلاهدرغمل ةدامو هفورد ى' (هدرغم فورد مسا كلذ

 ا ةستلم فورملا كلت نوك ل احن قالا كالنم دداو دداو ىلع لاديلا

 0 رآلاىف فاللت+اوا ناص ةنوأ ةدازباعا هروصلا بست (اهريغتب)

 (هلوقب قاعتماما هدرغم فور هلوقىف راجلاذ امكحوا مي تانكسلاو

 ا رعمسم فرطظاهريغتبهإوقو عزاذت يلا ليبس ىلع ام#لو الد هلوقبو'ه 0

 ١ نونلاوواؤلانال ةمالسلا اوجام ريف هلودوؤ لآ>دو فورملا نم

 تادانزلا هذهب ةملكلا تريغتفءانلاو فلالااذكو هماهت نم مسالا -

 ااعساو عودملا لشد نم 1 داح | ىلع لدام هلوقو ىرخذا ةغيصيملا

 اا! ميلع لدن دقف اعضو اهيلع لدن" ملناو اهذاف لو نك سادجالا
 [ةسل ةرشعو ةفلثك ددعلاو ؟*| ضع و رفنو طهر و حاولا ءاوسإو الا عتسإ

 «ود#

6 

| 

١ 
| 

 ظ

 ا
 ١



 د65

 كفو هيو 5 نما او ىعاب يا 0 ادعاصة فردا هعل را هيفا

 هّدوذأه ىالك ىبالثلا نزار ااكح >وأ ةقرع 4 مح لصاللاراش عا (اواو) هقلا

 هقأأ ا ناكنان كلذك 0 وىا (الاو) لفشل ناكل هنو دراال ت 2

 م لوه ناك نان كح تعوأ جري لاب جا 6 ءانؤ 2 ةيلقث

 قردة عب , را لعن اكواالامث َي د اح >< نهم قنا نك ماسقو دعدعوا

 ىليك ةدازو اىطصلملاو ىلعالا نايت فلل :نرناكل ةياصا نع انش

 ثناكنا دودملا) مسالا وز فرحا همز : ىلع دازاعع اني 9

 ا 0 د ضع! نع ىلعوبا تو ا !ارفن ه كسننلاوا

 كوم قد اههف دحا نيل هيو ري تن 2

 ترلق) ةدئاز فلا دعي اؤرط اع وقول ةزهه ةيئاثلاتبلقف ثينأتلا ةيناثلاو

 الا نم ةزمهلا ىلا رقاواولاو ةيلصاريغ !مذاعم نينلالا نيب عتالزا

 انهدحأن ا: بان ناووك نمل  (نايهعيؤلاف) ىاذروزابنك مهلا نافرل

 ,.ادرو لاعب نازو ال هنأ ةرايعلا هذه در 5 مزاللانا --

 ىقش ناكفءاد بنا درو ثلا نكل واوا اوادروأ ةزمهايثانادي

 1 ظ06 ءايل || هلصا يف لصالل' راشعا ء ايلا“ كد , واقوي هع هاو ىا( ءايلاف)

 10 تش دارو ةلطا نع ةياقتمالو ةدياز ريغ ىا ( ةيلصا هنزم
 ا (ةءارقلا دلل ءا نادرا لا مضل ءارقك اهت:ااضالر هشالا قف ةزم#

 : يجي فلإلا سل - ب نم لقت قرح ةزمهلا نال ناوا لروح لاقيو (او 4

 ١ |لقذ تكا رو ةوحاو تنقا لثءىف ةزمغواولا تبلق اًذهلو اعلق
 : اهو فرعالاو نانازج وك ءان أن انهماق ىزاللاز ءدرتما قىك>وذأ نو

 !!قاحلالا نوكت نااثن [دالوملدعا ةزمهلا نكت ملناو ىا (الاو) اوا
 أ . سكك ةياضا ءابواواو نع ةلقتموا ساطر ب قا الا نمع نارا

 | (ءاواؤاو نع ةيلقتمىلوالا ةروصلا ىف زمهلانال اهؤاقب و ةزمقلا توب
 ْ تتمف ءارق ةرمه انه اشف ٌةيلصا ن :.عىرخالا ىف و لص الاب هع
 ١١ ؤهزم#لا نيع نال اواو ةرم© 1 باق امهنانو ءا راك نيندوصلا
 ١ |قاوؤاو اهلثمتيلقتاؤءارجح ةزم* ته اذ ةياصاب تسل ني ةرو-

, 
2 3 

 يو للون و لا ندوب ىو”رلال |
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 درغملامسألاب فوركلاهذه قول ةدئاؤىلا ةراشالديل هلوقو مسنج نع
 دارتوث ارق لاةب الف نيفلتخم نيئعمزاّسعاب مسالا هي زوكالهناىلاو

 نال مدا | ىلو ناضوء>وانارهطاوهب داربلب ضيالاو رهطلااه!

 ريعأل نيريقلاو مالاو بالل نيوباب لكشي اذه تلق ناف مهضعبل
 كالذكو مالاو بالا امه نيذلتم نيبئعم رابشعاب تالا ىثي هاف سعشلاو

 نوكيف'هراشتعاب ىثيفناسناجتق امهلوانتي موهفم لصفل هب ىعسملا|
 ري#لاىلا ةيسئلا/سعشلا ف لالا تالذكو تالاب نييعسملازب وبالا عم

 ءامداىلا جات االباضيا ءرقلاىف ليوأتلا اذهل :ربتعتلف تلقناذ

 لوأبلو ةقيقح امهنمدخاو لكل عوضوم هنافضيلاو رهطال هديعما
 هدظىف ةهشال اناق هرابتعاب قثيف ام«اوانني موهقم لصف هي ىعسلاب
 ا هنت ىظفالا هك ارشادرعت هتبت زاوج ىف مالكلا نكل راشعالا اذه
 رادعالا اذهبو هزاوح مدع :راتخا فاصملاو هيقفلتخا ىذلا وهو

 ااعداالع راضاذارعاذكو عم و ىثيمت ديزب نيعملاب لوأ, ةريكلالع

 لوالا لاقو مهضعب هدرو عم و شم رمعإائعسلابألوأب ركب ىإل
 اهنيتثثا كياهيف ةرولطمة فلا نوكوا هلامعتسا ةريكلل مالغغالا ل تينا
 اذهلوق ىلءذ نسا ندحالا ءاعما قال مسالا ىف كلا ريشالا درحماهعججو

 ناك الو هسنج نفذ هلو ةئنثتاا في رعت ىف ركذيال ناهىجيشب ضعبلا

 مكح نال رييختلا هيلاقرطتبام مكح نيبيزا فنصملا دارا رييغتلا هيلا

 روصقملا مسالا ىا (روصقملاف ) لاق ىنثملا فيرعت ن. رعي هءاروام

 ناولاك لء لو لصالا لو« نأكناب اهكحوانا وضنك هقرقح 4 وأ و

 || ناك ذا ديزف اهعمج و ءاعداوا ةقيَت- ةكرتشملا مالعالا ةيشدت حد

 ا قرطتي انعداوملا ضءيىف ةينثتلا ةمالع هل ىذلا درغملامسالارخآ

 |[! | دودبلا دض هنال اروضّم ىمعسنو ةمزالاةد رم فلا هرخآ ىف ام وهو

 ]| نع) ةلقنم ( هفلاناكنا) سلا رمصقلاو تاكرطا نء سوح هنالو

1 1 

0 

 نإ | ا

 ىاقالث روصقملا كللذ نالاسطاو ىنا (.ىنالث وهو ) ىلاب ئعسملاق
 9بٍِِب
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 ىنكتسم اريك متلاوهو تاق ريعصى'(تاسف) تءاجلاقبالو اًواجنودي لا[

 1 لاجرااود اجلا لي وأتي ثدنأتلل ةنكاسلا ءاتلان ؛ نورقملا هيفأ
 نم عونلا اذهل ةعوضوم اهنوكلو اولا نعي اولعفريعكئا (اولعفو)|

 ثنؤملا عج هنوك ىف اهلئاعامو ءاسنلا ريعضىا ( مانالاو ءاسنلاو) عجبا
 ركذالا عجج هنوك انقل اعامو مانالا ريعشو نويءلاك ءالععل 00 الععلا نم نككيملناو ا

 ىلا: وأتب ثين اتلاءاتي ايورعم كلخو رعد ى ا ( نلعفو تل 3 ملا سلا ريغ

 نونلا هذهزآل رهاظف ث :وملا عجج ىفاما َْن ونلابىا ن ]هو ريعدو ةعاجلا ٍْ

 هل لصاال هنالف مايالاك لقاعلا ريغلا نك ذملا عجبت فاهاو هل ةعوضوم ١

 9ثنؤملا ىرحم ىربجاؤ ريك ذتلاىف هة> ىعاريف لاج راك يك ذتلا ىفأ
 1 ريغ عج ةعوضوم نّونلا نأ ىذرلا حرش اهفاوم ةيدنهألا ىساوللاىف

 ءالقعلا ريغ ىرحم نير نهلوقع ناصقنل تاثإلاذا ءالقعلاريغاقجج أ
 ردوا فاضملارب دهب ةدرم رخآى ا 4 , رخا قاف ىنثل +

 ىلعالا فيرءتلاق دصرالالاو ةدحاوأ عمانأو 5 ةروساكم نونوهلوق كلا

 ىغتسال دارملا رملا روهظ! ىف يا واو الا كن يسمو نال 6. يسم !

 حوتفمىا (اهليقام حوتةمءابوا] مفرا ةلاح (ىقلا) تاقلكتلا هذه عأ
 نسكعت لو عجل اةغيضت 7 زا | رجاو بصناا لاح ءايلا لب ا د

 ا «ونتااواةكرشلا ,عاطوع (نونو )ذه غلاة خو يئدتلا ةرث 1 ظ
 2 فلالاو فلالا ليقامر نحف ىو هو عقرلا ةروصف تادشتلا ىلاو تالثاأ

 عمواهدحو قخاللاوا قومللا كلذ(لد 1 ن ونلا ة شو نيتحتلإ ف ظ

 ىلع اسهةول لالد مدعو نونلا قوم ىلع هلاقثاب نقف قولا
 نا <.* 5 ىلع هثلُك دوهان م نامالداذا ميسا ردات لع هنالكالذ

 اهتإالد نوكينا باب .ا'ىام ةياغ هيلع ةلاد ةقلثلا رومالا هذه نا لاش
 ددعلا ف (هلثم) هدرغم هم عم ' ةعمنا ىلع ) نب مالا ته ةطضاقا ,

 هدرغم ساذج نةىا (.هسنج نم) ىل-ثملا ئالذ نوك لاح د>اولا نعي
 امهيب ٌلرشاادحاو عضو هلع وضوملا س 1 تَء هلوخد | 75

 5 نع ىغتسال اعيج سالاو ديخبااولا ىف هلئاعيام هل يو دي راو

 : 4-3 :نوح ذي دبع

 7 ,/بي 2 7 انياب 0
 د َر م ١

14 0 3 
 ايل 01

 هه 5

20 . 5 

 | | ىلع لمحل ءاسنلا ىف اهل امعتساو نيلقاعلا عجب تعنضو واولاك ءالفعلا |

 م
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 |ناؤ اريدقت لظفللا ثينأتلل لاث.( نيعو ) ةدِءمح ىظفللا ثينأتلل لا

 ثنؤلل الاثن دروب لو ةنبيع ىلع اهريغصت7 ليل دناهيف ةردقتثينأتلا ءا
 | وهاك لطفالب (لعفلا دنساذاو)هعوقو ةلذل برقهك ىىمكآ ا ىلخغللا

 ||| ارهكموارهظمو ايظفاو ايفيقح انلطم ثنوملاىلا ىا ( هيلا) لصالا
 نم لعافلا ثي أتبان اذيااب وجو ءانلاب سيتلم لعغلا كلذفىا ( ءاتلابف)
 || نايا كاذثزبح هناف قيل اريغرهاظىلا دنس ناكاذاالا ىهالا لؤا

 قيف!طساريغ رهاظيىف تناو) هلوةب راشا اذه ىلاو هكرت و ءاتلا قاما ىف
 تءلط لوقت ناوئالفةدعافلا هده نم ءانثئءالاةلز وهف (راخلاب
 علط عشا هيذزوجال هنافتءلط سعشلا الخ نرعشلا علط سيعشلا
 هب راعشالا ندوه ظغل ىفاملءانلا قالا نعهث انعتساوايظغل هيف ثدنأتلا نوكلل

 ريض نيحراشلا ضعب لهو ةثين أتيت ثبامهبف سبلذا هرعذم ىنالخ
 نتثاو هلوفذتي ردن ىظفالا ثنؤملا ريككوا قيقلعا ثنؤملاىلا اعجار هيلا

 |ةروص ةدع اعلا هذه نم ىئئسي ناكولو زاسيخلابىيةللا ريغ رهاظف

 || |ءافيلسا نسا ناكل لصفالبانلو ةبدييقتلا ىلا جاصح الئلاضز الصفا
 [| | ءاتلا قاما ىفرايخا كالاضيا لصفلا ة روبص ىف ماسقألا عيجج ماكحال

 | |١ |ةأرها ىضاقلا مضحو ةأرما ىضاقلا ترمشخ لوقتف هكرتو لقفل
 قيغللا ثنؤملا ناك اذا الا سعشلا مويلا عاطو:سعشلاهويلا تءلطو
 | [||لصفلاعق هلاف ةأىعا هبتيعساذادي زكروكذلا ءاعما ىف بلغ اعالوقنم

 |[ (عجارهاظ مكحو)سابتلالا عفدل ديز مويلا تءاجوخ اهنابثا بك
 أ | اًؤاجوا تءاج لاجر لاو باو هذ عجبا ريعتو ا ءاتلا قادما ناك هريعطال
 ١ ||| هقينأت نجي مل لاسلاركذملا عجج ناكول هنال (لاسلاركذملا) عج( ريغ )
 | [|| ناك ءاوس ىا ( اقلطم ) تءاج نوديزلاالو نودي زا تءاج لاقي الف
 ١ [||تءاجوحاينية-اركذموا تاضؤملا كءاجاذإ ْوئايْقَتقَح انوه هدحاو

 | || تلشنا رابخلاب تناف ( قيقملا ) ثنؤملا (ريغرهاظ مكح ) لاجرلا| ||
 | ||( رك )لاجراءاجو لاجرا تءاجوختاهتكرتتئشؤاودرءاستا تقلا | ||
 1 بجا ( ريسغ ) ريسكتلا عومج نم (نيلق اسعلا ) روكاذلا عسمجج |

 ظ [|| كاعي ريغالو اولا مهريعك نافاطاس اوعجتاذا مذاق ( ماسلا كذا )

 جنوديالا##
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 دحاولا:دارازاو ج مزايالا الاودسءاطاواهعبا رئاوا ةئلاثلا ةترملاو هعوقو

 دازام ةفاضا ىف( ليش ادجدعش سم كللذو هريشعلار شاع ند م لوالا

 ىلا لو الا بكرملا ةفاضاب ( رشءدحار شع ىداح ) ةرشعلا ىلع

 ( ىلع 0 [تاسرو ل سش ةيزخسأاا :ريشعد.>| نمددحاو ىاىناثلا تكوملا

 لوالارامتءالا نال ( ةصاخ ) هلاحنابب راسءاوهو ( ىتاثلا ) راشعالا|

 ىداح) ىنءملا اذه ءاداىف (تاق تش ْناو) َتفرعاك ةرمشعا زواحتإال

 هركذب هتعامانغتسا لوألا يكرملا نم ريخالا ءززلا فذ (ريذع دحا|
 نما ا ا لوذن اذكهو ىتاثلا بكرم ا ىفأ
 نزل اى وءانملل ب جوملا بوكرتلا ءاغتنال لوالا بكرملاز .( لوالا لوالا)

 د ثوم اوركذملا #9 ١" بيكزلاو هوام:فءاذيلا بجوم دوج جول نابقألا
 مدقو ثدن أ لاوريكذ :ااركذ ىلا هث>[,هرارال ددعلا بايدعب اترك
 ىدو+و ثنؤملا في نعتو بدء هنال هع رعدرخاو هتااصال ركذملا
 ةظوفلمى ا ( اظذاثينأتلا ةمالع) هيف نأك مس باىا (ةنفاع ثَيولا)

 ب ةفرفوتفاونأماك ف يفحتمال تال تنال

 ريغصت ىف ءانلا رهظيال اذهلو ثينأ_:لاءان ركحىف ثنؤملا ىف عبارلا
 ظغللا ىفةرهاظريغةزدقمىتا (اربدقتوا) هب مالا تاِئْيْولا نم ئعابزلا

 (هفالخي ركيذللاو) ةيعامسلا تائنؤملا نماهزيغو عدقو لعذو راثو زادك
 اايداال ثدنأتلا ةمالع هيف ددولا ملى ثنؤوملا هقلاوع :سينلم مسا ىا

 ايهنوك لاح (فلالاوءاثلا 0000 || ةمالع ىا(هتمالعو) اريدعت الوأ

 ينم دوف ارجوءا روصك(ةدودوا) ىل-و ىغك (ةروصقم 2

 زا ةعح تالذ سدو ثينأ_ةللاهنا عزو قو ىذ مهأوق ةقياسإلا|

 ثنوملا]ى'( ىو )تناَو )تناو ىه نلت ثنؤلل ةعوطوم هخيص نوكيا

 هلي انطيلا ىا ( ازا ) ) مسا ىا ( ام ى.ةحلاف ىظفاو ىقح)

 "هرباقمىف (ةقانو) لحجر تلي ان ةأ ماك اويللا) سئج (نهركذ)

 سبايا قيةملاثنؤملاه غلا“ سام ىا ( هفالخ ىنغالاوأل لج
 بدأنا ٍؤمالع دوجول ظةالا ىلا بوسنم هثيثأت لب ناويلسا نملكذ هلزا
 (ةاطظك )اسم ىف قف تين أناليراهكجوا ايدو ةقيقح هظفأ
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 سبل ذا قآشان هلأ م ٌأدننا اءاو نيثثا هيلا هماعضنار هريصم دحاولا ىنأت

 ة-- ءلا هماعطلاب اب ادحاو هريضو# 001 | ةوكيأو وح نلع دواولا لبق 0

 ركذملا ىف ( رشاعلا ىلا ) اذكهو سايلا اذه ىلع ثنؤملا ف (ةبناثناو)
 كلذ ىر<4 الف كالذ ريغ لوشنال ىا ( ريغال ) ثنؤااىف ( ةرمشاعااو )
 تايكخضرم كر ةفوف ذا ةرششعلا قود اوفالو و نيالا تحناعف

 ىا (هلاحراتعاب) درشملا ىف (لوشنو) هذ ا قاع | مهستتيال
 ىقعقواذا (ىناثلاو لوالا) رعيصتلا نعمه راش ءاريع زم ددعتلا نه هتلنارمه

 ريغ زهكالذك ثنؤملا ىف(ةيناثلاو ىل والاو) ركذملاىفةناثلاوا ىلوالا ةكرملا

 9 لعنالدبالام#ال ةدجاولاو دحاولا لقي ملامناورييصتتلا ىنءمزابتع

 :رثاعلاو رشاعلا ىلا ) اذكهو اهيلع + لالالا ىف الاو لوالا !منم [مهشم لدبأو

 كانك(و) ثاوملا ىف ( ةرشع ةيداملاو 0 ركذملا ىف ) ركذملا ىف ( زمشع ىداملاو

 نايعاو (5 ةرسشعةعسانلاو سشععسادلا ىلا هرم دع هباثلاوريشعىاتا)
 نيلعاشلا ءاعسا يكحالواريصملا نم ناك ءاوس ددعولا ٠ نءلعافشلا سنا مكح

 ىفوسشاعل ىلا عبارلاو ثااثلاو يناثلا رك ذملا ف لوة تف ثدنأكاورنك 3

 | || نع بتارملا عيمجىف اذكو ةرشاعلا ىلا ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ثنؤملا

 ١ || الفرك ذمدحاول مساهنالنيعمالااو ركذامناو شع ثااثلاو# ركذملا ف

 ىلوقن و ةعامعلل هناذ الحر سشع ةثلث فال هيف ثدنأتلل عم

 لدا ٠ نموىا(هتن © .. .و)نورشعلاو ةثلاثلاو نوةرمشعلاو ثااثلافوطعاملا

 امهاةؤانض' ىفاة+ا هلاح رارّيعأو هرييصت 5 راتعا نب رادعالا ىالتخا

 لوما ددعتملا نع درغملا فىا (لوالا فلبق ) امه تفاضا ىالتخالو
 ظ (ىا )ةجردب صقتالا ىلا : ةفاضالاب ( نينا نينا ىلا ثلاث ) ةرييصد : ناتعاب

 َ ىلا فيفخعلاب 1 اههدشاث ) مهلوقا 5( 0 0 نينالا ىا ( ابهر ريصم

 1| ددعتملا ن هه درغلاق ىا( ىاشا ىف قلق )و 0: ةثلد نينالا تريص

 ٍ ظ ددعمىلا ةقاضالابةسونوا ةعبراوا ( ةثلث ثلا () هلاخ راتعآب لوقملا

 | راثعاب لب افلطمالركمأ ( اهدخاىا ) هقوف نوكيوا هددع ىواسإ

 # هعوقو ا“

 )| ||| امهر كذت يكرملا فنيعسالا 1 روس ب رع دإلا



»< 
 عم دحاولا دروب الف "ريمي ناتثو ناللاو ( داتاألو ) ذاق
 نورك ذبل نياحر انما لاشناك هعم نانا و لٍجر د>او لاشي الف 3 ربك

 نو>رطبو امهعم ربيعا ركذ رت دقت ىلع امه اًرييمتنو ,نا حصل
 اًريمم ن وكي نال حلاصصلا ىأآ (رييعلا ظغلب ءانغتسا ) نينثالاو دحاولا
 ىلع هتغيصب وأ سزجلا ىلع هرهو< لادلا 4+ «٠ رك ذربدقت ىلعأ
 نعو ادرغم 'ريغلاّأك !ظاد>اولا نعىا (امهنع) دينيئالاوا ةدحولا|

 مهفي لجر ةغيص نءنأف (نالجرو لجر لثم ) ثم ناك اذا نيدالا|
 ايهرك نبذ ةزشالاو سلا مهفب نالحر هغيص نمو ةدحولاو سنا

 يسفال اكل هنعنغم دحاولا 'ريممنا به تْنَد ناف 'ريمللا نع ءانغتسا
 نوكينا زوال مل هنع ىنغي ىنثم هريمناك اذامعذ كلاذكنينثالا يمنا
 ىجش داح الا رئاس 'ريمىفةيعجلا اوم'رلا 1 تاق لجر انا لاقب اك ادرغمأ
 دعببالو ةيئذثالا وهو اهيلابرقا وهام هيف هيعتا سس ملاعت ربتعيناأ

 ىا 'ريبغلا ظفاب ءانغتسا ناثثاالو دحاو' ريال هنا مالكلا نعم لاهنت[

 هيدارفالا ةمالع قوما ةلباقلا ةصاخ ةّنيهب ةروصملا هفو رح رهاوجأ
 ةمالع عم ريتعا اذاؤ ةيسُنْنا فرح ىنعا ةينشالا ةمالعوا نيوتلا ىعاأألا

 ةشنتلا ةمالعمم ريتعا اذا و ةدح ىلع دحاولا ناك نع ىغتسا دا رفا

 لأ ةمالغلا قو اوراتخ+اؤ ةدد> 0 نيالا م نع هب نعتسا |

 لجر اسنثا نم فخا نالجر نا كشالو اسهرك ذ نع فخاى
 صنلا ) ْريِعْلا ظفل ةدافال ىلا ( هتداؤال ) نوكيامتا ءانغتسالا كلذوأ]|

 كالذ دصق ىذلا هب حر صتنلاو ددعلا ىلع صيصنتلاى | ( دوصقلا

 ريبعلا دافالف ددعلامسا ركذيىا (ددعلاب ) حسصتلاو صيصتتلا
 لوس ) ةدح ىلع دد_ءلارك ذ نع هتدافاىف ىغتسا صيصتتلا كلذ

 ( هرييصت راتعان ( د نوع دحاولاى ئا 6 ددعتملا ند دئذلل 5

 دحاو هيلع ديزا صقنا اددع درغملا تالذ رييصت رانعا باسإ 4

 (#؛1 لوقلا كالذو لوقلا ل وقم قالا هلوقف رك ذملا ىف ( ىتاسألا
 ىنعم نوكيف هيلا هم اععئلاب نينثا ل >اولا هرييصت رابتعاب وا

 ..ه. 2اقاتا# اة



 1! ||| تائموهو ماسلا ثنؤملا عج وهو ملاكا لاكن
 || قبييف نيلسم هئلثلاقيالذ ملا لالا ذل عجاللا ددعلا د فاظازلوجالو

 ١ نبرشءىنءا نونلاو واول عومجلا امدعن ”ىجّللا دوعتام

 سئ عددا 'ريثو) ريد خا هنو كح عب 5 2 "أف نيعست ىلا

 ىيصنأما ( درفم بوصم 6 نيءسنو مك . «عسلو ةمست ىلا

 ةرود ىفىهذا اهعم نونلا ءاعبأ مية لإ

 ||| اهادع اهفاماو مجلا نون ةقيقلافىه تسيلذا اهفذحالو مهلا نون
 أ | ةسجح هيلع دربالو دحاولا مسالك ءاعما ةثلث اوريصننااوه 0 مهذالف

 كالذ جباريما جبرتع مل ددعلا ريغ ند ناك امل هيف هءاافاضملانال ءلرمشع

 ةأرغا ةئاثاث او ذوجاماوا دحاو اًميش ءايشا ةئلث ةروريص مزلي مف ريما
 اماو أغا ةثاع درطل اد>او ايش ءايشأ ةثلث هروريص اهيذ نا عم

 آأأ|| | ةاضذلا نوكتل .دارفاربتعاف ل ضف راص ان وصته'راصامل هنالف هدارفا

 ال[ | عج ىا ( هعجج )ريم (و اسهتباال )ريمم (و فلاو ةثامريمو ) ةليلق
 عم ةثامعجج لابعتسانال امهتيشو لاقاكامهعججو لةيملاماو فلالا
 دال لاقي ام ل+ر تنم ثالث لاق الذ ضوفىم دادعالا ىف اهريمم

 ضوذذم ) لجراغلا لثم لجراّام لاقي هئاف ةيتثتلا الخ لجر ىالآ
 |ٍبسان داح الاكدادعالا لوضا نم فلاو ةثام تناكأمل هنأل ( د رغم
 |[؟ةلدلا ناجى داحالا ثناك ا1هنكل اهنريم قط ىلءامهاريم نوكينا

 : مج اهنريمىف ريتخا اهنم ةرثكل بناجىف فلالاو ةُئاملاو د'دععالا نم

 || | اذإو) لداعتلل ةياغرقلة لا ىلع لادلا درغملا اههنريممىفو ةرثكللع وضوملا

 اذا ص خلا ةظؤاك(اركذم) هنعديريمملا (:ظفالاو اثْبْوَم دودعملانأك
 | ظفللاو اركذ» دودعملا الكب نان ) َنِم ءلانوا ( ثنولانع اهب تردد

 | (دحاو ريعالو ) ىنعللإ اراَستتْغا صخهللا ثالث تاذ تش ناو
 #وواحدة#* 

 - مط |١



 و (نآكلاو نائام)دحاولا ق(فلاوذثام)
 0 : هنا (م)اس هس قزافريغ راف ريغ ديول

 الئازلا فطعب ىا ( فطعلاب ) اههنع
 ىأ) ةروص (ىلع» )اعقاو ديالا نوكلاح

 [ وا دداوو ةثامه لوعتو ليدنو رييغت ريغ ,

 أو ةئادو-ةوذ ثلثوا لاجتز ةثلثو هال
 أ ما نورمشع 1 بر نورشعو دحاو ةئامو ةأ ها ةرسش
 دلو ةئامو ةأرما نوزسشعو ناشا وا الجر نورمشعو ناداو ةثامو

 ركذلا وو (-4) د
 ا

 ديا نلا ىلع اهو ضطلاو ال

 نم دادعالا ,يسأ نتا ١

 ناتشاوا نااو# همامو ه ْ

 ىدحاوا الج

 نيعستو هعسنو ةثام ىلا ةأ سما نورشعو ثاثوا الجر نورشعو
 امهءجو ىلالاو هثاملا ةلن ىف لاخلا اذكو ةأ عا نيعسن وع ةواالجر
 ارك ذامر خا ىلا ةئامودحاو لوقت ذ لكلا فغطعلا سكعينا زو“ و
 كس 1ا دادعالا رودص ءايسل ( ءايلا مف ةرسمق قاقىف ) لصالا ( 1

 بكرملا لقال ءايأ'ناكسا ىا (اهناكسا ءان ءاجو ) سنع ةئاثكر محفل ىلو

 57 راع نودلاحتل) ءايلا فذحىا( اهذذحدشو ) برك ىد.عمىفاكب 2
 ىحاقلا 7 ءاج كالوق ىف اك ةرسكلا ءاقن , هجولاق ء ايلاتذذ .>اذا اهنا

 ةدانز ىعورذ اك سه هنوك هيف ف كلذ عوس ىذلانا الا ءايلا تفدّحْللا

 هر دىخز' ح راش ١) لاح نيف ةرسكللءضوم لعل هلا قم !آ

 ةدوت فو اهنال هتاو>ا قفاو. 1 ىلوأ محملا ن : ل ةفوذلا ءايلا ىلع ل

 رادعالا ءاوسا لاح نا 3 ء عرفالو ةريشعلا عم ه.كح رو رخاو'

 0 ثلذشلاو 5 الا ةقلثلا ريممو ) لاف ةعزمصبلا

 رييعلا 4: و فاو 1ةلاعتسا رادكتصا ل 3 اضخم كت طه :

 اعو هنو كصاماو نينو لاو نيوذتلا طوستا طمعا :اهنال ع ودها : هدأ

 هلوذن 216 بمتجوب هذ ا يبات اجلا / درا اللا و 1

 6 نب «جس ةئأ انا : 6 العمود 2 :
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 تل الحر نشد ةثلث ود ركل( ش٠

 .نملل ءاقنا ةأرسعا ةرمشع ثالث آل ( ةرشع عسل ةززتشع
 عاْبجا ةهاركرك نملاىف ىناثلا ريك ديل ظلك لة هلا امه 5 لوالا
 ىدحا فال :دحاولا ةملكا اكوها| حلاو سنج نم نيثينأتلا
 ىناسإلا ريكذناماو نيسنج نه امه.ذ يف آل ةرشع اذثناو ةريشَع

 هاب هيلع انمكح اذهياو ثينأتلل ضخ

 لاء هب سقألملا تسع د32 ١

 لئاو شع دحاىف
 مال نه لدي ناتلثىؤ 1

 تلج اهذ الا ثدنأتلل تناكن او ناتثثاىفو ثدن اسنلا نم 1 21

 ريك ذن بجوامل هنال ثؤملا ف ىناثلا هرقل ثينأت اماو ناتثث ىلع
 قرغلا مدع وهو عناملا ءافتثال ثنؤلل هثينأت بجو تفرعامل ركذيلا

 ( ثنؤملاف ) بيكزتلادنع ( نيشلار مسكي متو ) ثنؤملاو رك ذملا نيب
 ىدحاىف تيك ولأ لقت عم تادف عب را ىلاوت نع ازرح هرم نم ىاأ؟

 ةرسشع عست ىلا ةريشع ثاثىف تاه” سووا ةرششع اتلثاو ةرسع
 نه فخا نوكسلا نال ةيصفغلا ْءذللا ىهو اهذونكسي نويزاخاوأ|
 بوصنم هلال ءاتلارسكب ( اهتاو>او نو رشع ) لوقت (و ) ةمهقلا |!

 نوءب راونوث#ىهولوقلا ةيلوقعالحممبوصنملا وسع ىلع طلاب
 ىو قرفريغنم ثنؤملاو رك ذملا ف ىا (امه:5) نيعستىلانوسونمأ|
 ندا دفع ىلا دوقعلا الث نم دهع لك ىلع دازاعت لوقتو ةيلاع دوقع :

 ريغالو ثنؤملاىف ( نورمشدو ىدحا ) ركذملا ف (نورشعو دحا )||
 فوطءملاو فوطءمانال يكحيجزلا نودي انهه ةدحاولاو دحاولا| |

 مدقتام ظفا ةروص ىلءىطعلاب امهلامعتسا نكي لي يكرتلا ةوقىف هيلع

 اهصخلب مدقتام ظفلب فطملا هدع اخف امهجرديمل كتالذلق هديعو 1

 اهيلع ازلا ىلع دوقعلا كلت فطعىا ( فطعلابمت ) لاقف ايهادعاع 1

 ريغت ريغنم هنيعب نادقإلا ءاععا نم ( مدهتام ظفلب ) شالا كلذاخاك ||
 ثنؤملاف نورشعو ناتثثوا ناتثثاو رك ذملاىف نوسشعو نانا لوقتفأ |
 ةعسزىل ) اذكه ثؤملا ىف ٌنوريْمَءو َكاثو رك ذملاىف نورشعو ةثثوأ |[

 لون (و ) نيعسنو عسا ىلا ىلب ( نيعستو : ننيءسنو رم ىلع داز

 00210 بيري و



 اهنا يق ؟ مول :تسبا ةصاخاماكحا اهل
 هاش ألاو دعوا كلطلالا كَ ناك ةدرغنم ( ايلا داحأ

 اذاه.بآس<ام داحالا يو
 مكب تادو دعملا كتاوت لأْلاَو نم رثك | 35 دجناو ديحإو نع لذ
 ااهنم د>او لكلا نان تايمكلا كلت ءازاب ةعوضوملا ظافلالاو

 ًاداحآ ةيمكلعوا# لل 011 ددحلا ءاعسا اهنم ةدحاو ةيمكلوضوم
 ّ لئساذاؤ ةدرغتم تذخااذا ءايشالا

 لئسا ذا ةدحاو رع رز 2 ذخاذا اهتيبكل عوضوم نانثألا
 اذهنء رهظف هل ذئاقهتالام ىلا اذكهو نينثالاب باح نيدودعم ن
 2 نام هذال في ردن اذهذالخ مننا داو اير

 ناك الو ددعلا ن ه باسل ضعإ دن :ءانوكي 1ناو ةدهاافرعفف ددعإا|

 ىءهرابتعاربغن "ها وصولا هديمكلا سكن نأ ةرامعلا هذه ٠ نمرداشملا|

 نمو نيءارذو و ع ارذ ردو نيا>رو ل>ر لثم قيرعنلا ضال هعمرخلا| ١

 2: اوصاىبا انياونلا هصأ ( طّوو ةينمسلاو ه ةد>ول 'اهه:ممهفنالا ا > نيئموأ ا

 واناثنثاوةدحا وك نأت !٠ءان قاملانامإاهيقاباهنمع رفح ىلاد دعلاءاعسا|

 ىولاو تائكعجلاب وا نيفلاو نياك ةيندساان وا عسد ىلاث 1 اهطاقسإب

 رشع ةسمْخل ايجازماوا هن :اثكن اكاي 5 بيرلاب واني رشعوأ
 ةثامو رش عىل اي 8 ةرشعاةنا)ن 02000 ءلانوا

 ةفوطعمو ةيكرسو هد ر 2و هُدْيومَو رك 3 دادعالا ىف ( لوعت فلاوأ

 درعملاو (ناتنوا نا 7 1 ةدحاو) هاينثتو رك ذلادرفملا ف(ناثئادحاو)]

 (ةردشع ل امتلم زلارث تكا 51 وش 2 واسايلا 07 /
 لاجر ةرمعىل' لاجر ةقلثوك ةعاجلا ثدنأتلاراتعءاركذملا عاج ءات

 8 تائوحت . ثنوملاو رك ذملا نيب اورق ثنؤملا عت 5 !هذود ( رده لاك لا

 لوقت (و)قيسارك ذملانوكل سكعلاب م لوةوسنرشعو: 0
 رشع دحا وحن ركذملا ف .(رشعاتا شع دحا )ا )اسشع تزواجاذا
 ةرشع اتثوا ( ةرشعات ةرشع ان يقم 0 انتاو الجر

 ثا 4 7 راك اع مكنت ؛ لصالا ىلع ١ ةريشءىدحاو 5 ثول

 قو و) كلمنا ئرس الا ةدحااولاو دك | ىلا دحاولاريغو ثنؤملا
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 تارعذلاش د رءذ ق.سالو اشر هيذ , هاف ةيطؤل 3-00

 ,اديلا او ماللاب رغما زها أل 3 قاضالا عدو 2. 4-1 ءملاو

 ناكحامع“ا ( 0 ١ لاَهق في رعءتاابإعلا صخ في رعتلا ن 6 نعم

 الاو ةينكوهف ثذبلاوا نبالاوا مالاوا بالاب رديص ناهنال ةشكوا١ ايلوا

 (هليعب 'ئشلءضوام) مسالاوهفالا و بالواو ذوا حدم هيدصقْناْو

 تنيعل ن ءلأ هيل اغلا مال_ءالاو تار لا و اسنحوا اص

 ايعتسا ةءلغ نال فب رعمتلا ىف ةلخاد د

 (1|[||نه عضولا هل رن نيعم در هع نلاغلا معلا نعد كلا هم نيليعتسملا

 ةيلغب نعم درغأ

 ) هريغل واس مرعغ :( كلذ هلا 2 نيايعتسملا ءالؤه ناكو نيعم عضاو

 كالذ ريغ لواسم ريغ هنيعل ؟ 31 ىدمأ عوضوملا مس الا كالذ نوك لاح ىأ

 (دحاو عضوي ) هلوقواهلك فراعلان ء هب زّري>او هيف هلامعت سابك يشلا
 بسر ىلا راشا الو ةكرتشملا مالعالا ب رمال دداو عضو الوانتى ا

 بدنر ىلع هييتتلا دارا اركحذلاىف اه.دنّربةيفرعالايف قراعما عاونا

 ىراعمللا فرعاىا (اهذرعاو) لبةف بينزنلا اذه هيفنوكراعفاهفانصا
 | دع 0 اكتملار اعما ىضملا ) )اموانصأ تتيح ند بط اكادزع اسيلاهلد ا وعل

 ١ ا هيف قرطت هاف (بطاخلا )روكا )م هنو سا هتلالا عوقو

 0 داج كنا قلو !ذاو هرهغب سدتلب مل انا تاقاذا كنا ىرالا ماكتملا ف

 ؤ نوكألا ةيفرعالاب دارملا سيلو هلباط+لانا مهوتيفرخ ان ستان
 ةيقرعا ن 71 ٍِي هوا. ةي تفاقلا روبطملا# سبللان هدعنأ هذ عملا

 ظ ىانئص نيد ةيسنلا ناب ىلعرصتلاو اهه:هم نوداهنا يلا ملكتملا

 !هدحاىلا قاضملاالا اهفانص'نيد توافغنال قراعملاراس نأو تارعكملا

 تراذتلا تدثاام اذهلو هيلا فاضملا توافن راشعاب انواغت ه.فناف

 ىذلا رتل اذه و هذانصاو هيلا قاضملا عاونا نيب هنا دعب هدازمصانيد

 ةركدلا 2# .. ةريثكت اذالتخاهيفناف هب وببس به ذهوهاما هركصز
 ةدوهعملا ةمولعملا ةنيعتملاهناذرابتعابالىا 0  هنيمبال ”ىطاءضوام
 هل وهبو ةركتلاو ةفرءلل لماش ىعبل عضوام هلوقف كالذكوه ثي>نم

 ٠ نال نك ذلاباهدرذاامعا هي ددعلاو اما دل ةقر 1 تجرخ هديعلال

 هي اهل 3+



 هي ا

 ةضّن ١:59 كدي# ولعم بد ن نر هنازاب عبطوو سرنعملا ناويللا وف

 و رءمو م ءملا اذه رعيلبماا 0 0 هوا

 0 2 كت راش ءالا انباع ار قوام ا 1

 ةزاشالا مان ال 5 كتءدعل اعاو تالوصوملاو تاراشالا ءاعمأإ : !

 لل ِهبق نم مسقلا 7-1 ريغ نم لوصوملا اذكو مهب* هراّثبا ريغ : :

 هديه هن اعم ءازا ةعوطوم ا هناؤ صاخلا هلعوضوملاو ماعلا عض ا

 نائايلك اماع اعيضو اههت دوهعمو اهةيمولعم ثيح نم ةدوهءندمول ١

 الك ءازاب ظفانيعو ركذملادرغملا هيلا راشملا ءمالثم لقعتاذا عض'ولا
 ماعهيذريتءملاروصتلا نالاماعاءضواذهناك موهذملا اذهدارفا نمدحأو

 دحاو لك هب دوصخ هنال صاخهل عوضوملاو دارؤالا كلت نييك شملاوه

 فرعام) س.داشاو عبارلا ) (و)اهف لد ةلزخاسملا موهغملاال دارذ الا كلت 10

 مالللا هلت دام 0 ملاعاو ؛ هيدا ارغتسالاوا ةيسئطاوأ هب ,دهعلا )م أ

 ربما نم نسا ميلا ذخعللا نيس دحأ ةدئازلا م اللا هل + دام هيولخدي

 (وا)فراعملا ن مرا عم ةو:زخدامدعي الفماللا ن م لدير هيأ قماي مه ه

 نيعم ريغل الجراب فال نيعم هيدصقاذأ لجراب وح : ( ءادئلاب) ف هه 6

 اهيااب لجراب للصاذاماللا ىذ ىلا هعوجر نوءدقتملاهركذي لو ةركتهنأو

 ةروكذملا ة سم ارومالا د> !ىا(|هدحا ىلا فاضملا)سداسلا(و)لخ

 5 رب داق د>اولك ىلا ةيستلاب اه: 45 اهدحاىلا هؤانضالا ةدك مزلتسإالو

 لو هيلا قاضرال ىدانملانأذ لوالا ةعيرالاىلا ةيسئلاالا عصنالاه ١

 ىلا فاضملا ه ف لخديل ةفرءملاىلا فايا او لوقينا هيلع نأك

 فاضلاب دارا ناباوللاو كلبا مالغ لثم اضيا ةفرعملا ىلا فاضألا

 وهف امه هيشياموا لثملاوا ريغلا ظذل ناكاذا فاضملانا ق.مام ىلا
 هلوعقذت ونعم هقايضأ ينعي ىءمةفايضا ىا (ىدم) كلا اذهنم نس



 الأ ىا نيضئاعلا ضوعوم هيلا فاضملاعم 4ارعا ىلزادبدعي و للبقك
 ( |١ رهدلا هجو ىلع د ب ىذلا ضناعلاو رهادلا ىن ءدوْ و« مون, رها ديلا نهد

 ةلججا ىلا ةفاضملا ( ذا ) دلك ىلا ( و ةل# ىلا ةفاضملا د فورالاو (

 هلا إم)ةطساوب وأو هيلا قايضملا نمءابلا ماسك ًال(اهوانب زو ْْز زو

 , || ىلاعت هلوقو# مهقدص نيقداصلا عفن مون# ىلاعت هلوقوح ةفزملا
 اءاعسا اهنوكلا ضاااهبار عازو< و حاب أنيق نوف ذم ول ىررخ ند

 لأ هئمعأ" با ىرملاىلا فاضملابا سكحا بِغالو بارعالا نوككسم

 با اربعالاو محتشلا ىلعءانبلزاو -ق فوراطظاا٠ ظاانهروك ذملاك ىا ) .كلذكو)

 لثه.ىمابةلثم ةددشمو ةوفخم (ناوامعم ) نروكذم( ريغ ريغو و لثم)

 1! |فورالا اممتهباشمل موقت كنا لثموا موعننألثم ىماقودي ز ماقام
 ظ |ثحيفامهرك د عمباشملا :ذهلو ظبحو !ذا 1 ملغ ىلا : ةفاضأا

 اةفرعملا )مسالا ماس 2 نءد ةا نم ةركتلاو ةفر هلا ناي باباذهىا 00 ا ناو

 ىا(هذيعب) سبتلم ( ءىش ) ىلكوأ رج عضو ( عضو ) مسا ىا(ان
 ادفع“ * ىلا فام هن ةدوهعملا نطاخنلاو ماكت ل ةمولعملا ةنيفئملا هناذب .

 1 هلوضو اذاو ةفرعملاو 43 0 هل عصو' اذا ةيدوهعملاو ةيمولع ءملاهديهب

 ١ هلوعد ةركلاوهف ؟ هب لا كاع هنزنعرظ 1 هءاذراشعاب ا

 ١ ) ىهو) ةركلل هب جير هديعإ هلوقو هةر /او ةفرعلل لماش '؟ ى أ عضرام

 ْ ا 2 لاركذلا قاسم راشاوءارقتسالاب: عاولاءةس ةدرعملا ىئ

 أ يسمن اب زاب ةعوضومابهناف (تا يضلا) لوالف ب 0 يع

 3 هدار ذأ ةظح المل لا 6-5 ةيقدا 0 ا د 5 ددحاو |

 ا دافبإال د تي ! صوص 2 قا واللا كلثنهدحاو لل اك ازابانا 0 عصوو ١

 اذنك ارهشملا تالذ لع و كرت شملاردعلا نود هصوص# ر>اوالا مهيشالو :

 أ و 0 ) صنخت» ىزح هل عوضوملاو ىلك عضولاف هلعوضوملاهيأال هنأال عضولل 8

 ظ هل زاب ديز ظعل عضوو دب زتاذروصتاذا ام ةمذشملا (مالعالا) ىتاشا ١
 ا | 5 موهةمروصةاذا اك ةيسنملاوا ها دوهعمو هييدولعم تيل ١
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 اييهدعبأم [دتنملاو ًادنيملا ريخم هدنع ام©ذان6( جاحزللاو الح زاهدسأا |
 ريخلاو ةركت نامؤيذنم كالوق لثمىفأ دنا نوكينا مري هنا هيلع درو

 ناعما امهفاريخوا أدتساتناكاذا امهذا عاوزتاج ريغ تالذو ةف
 دارب ناالا ةيئيملا فورظلا نمايمض دع مصنالف ناؤرظال نا رمد
 ميه يكارتف نيفرطظ ناعتباماهذا الن امزلا ءاعسأ نمامهذ وكام ديف رظإ
0 

1 

 و د وماللا مشب (ندل اجد ةو)نونلان وكسو لادلا مْضو مالا حدب ْ ا
 (نداو )نونلانوكسو لادلاو ماللا حقب( ندلو) نونلا سسكو لادلا|
 لادلا نوكسو ماللا متب(دلو ) نونا سسكو لادلا نوكسو ماللا من 1

 اهيؤانب و لادلا مضوواللا مني( دلو )لادا نوكسو مالا مضب (داو)ل
 ١ قرغلاو دنع نععاهلكو هيلع د يقابل ل جيو فورأسا عضوا هضعب عض 1
 هنقاامناكن او هنئازخ ىفاوفو هدنعرمضحاعفديز دنع لاملا لاشي هلا 1

 :زا [.هيكحو هذنع رضخياهفالا ديز ندلوا دي ز ىدل لاملا لاشبالو
 تانغ ضعب ىف بصشدقو ديز ىدا لاملاوح ةفاضضالا ىلع اهبرح
 لثمن ونت! نوئبا نونا هيبش ل اماع -هصاخةودغ ةصاخن دلب برعلا ١

 نمالامعتسازيكأ ةودغ نوكلو تبدي و !هنع فذحي تااذاو اي ز لطر د ظ
 هذهوةددئملا ءاطلا موعدمو ى اغلا َح وتفم(طق)اهتم(و)ا هريغو هروح“ :

 ةعضل امابتا فاقلا مذيدقو ةموعتلا ءاطلا فخ دقو هتاغارهشاأ
 مساوه ىذلا طة ل؛ءءاطلا ذكاس طق ءاجو ؟ءنواوا ةددشملا ءاطااأ

 لعف لج ال ىا ( ىناملا ىضامل ) اهلك هيف تاغل سجن اذ هذ لعءفأ]
 عيج ال قرغتسبل هيف'ئىش عوفو ىئزملا ىذاملا نامزلاو' ىلا ىذاملا ٠
 فو 55 خو هعضوأ مدل | ءانب و 1 هّسأراه وح ةيضاملا همز ١

 ضوعاهتخا ىلع له ليقو هفعْ ا اهتخال اه:هباشم ةددشملا ءانبو
 داصضلاحتءاج دقو داضلا مضو نيعلا مني ( ضوع )اهم (و)
 نامزلاوا ( ىززملا ) ليةتسملا:لعفلا لجال ىا (ليقتسلل ) اهرمثو
 هليةثسملا ةنمزالا عيج ىلا ف رغتسيل ىْش عوقو هيف ىلا 1 ١
 هذاضالا نعاعو طقم هنوكل مضلا ىلع ضوع ءانب و ضوع ءاراالو#

 ا

 هز 7972-0097 ج-



 دك (/ 3

 ا لى وهذ تئجافيكو# لعق هدعب ناكناو هزع ةيريخاب عفرلا

 | (اهنمو) اشاموا ايكارا ثنج لاح ىا ىلصىا ةيلاملا ىلع قيل
 |ثيفر> ذنمو ذم امه:ةقاوم ايا ( ذزمو ذم ) هيزملا فوراظلا : نم ىلا

 || |اههدلع مدقتللاو لءفلانامز ةدملواىا (.ةدملالواىنع#) ةدان ناني و
 ال زءطامو ىن ور مدع نأ نامُز لوا ىأ ةعجْطلا موي ذيموا ذم هتيأدام وحي
 ظ درغملا مسالا ىا (درغملا) دئمودمدعت ىا اي#دعب عمب ىأ (اههياي5)

 نافودلاذم هتبأرام وك ابكخوامدقتملا لاقل اك ذ ةويمح غومدمل او ىئئملاال
 ماداف نامويلاناذه ىترؤر مدعةدم لواىا ا4* ابحاص ناذللا
 || نال ةدل !ةياواب امهيلص كحال ادحاو |ىما نامويلا ناذه ظح النزال
 اذا ع ومجلاو ىئلاف ءاسيشاوا نيئيشالتدحاو | صانوكرامنا هدا لوا
 مدقملا لاثماك ةقيقح (ةقزعملا) درفملا مكح ىف نانوكي ةدملا لو:اعقو
 هنوكن م دوصقملا ن نييعد : لوصمل هيف ذي ل مولده هتلر امزح [هكحو ل

 لوهجلا تقولا لعجو ةدئاؤأل هنال ادوصعم نيب عتلا ناك اءاو.: خف رعز

 ةرورضلاب مولعم ل_ءغلا ةدم كامئلام تقو ةيلوانال ىلعف هدم لوآ

 لعفلا نامز ةدد عيب ىأ ( ةدملا عيمج ىعم) ناوكحر.هرا(و) ةرات 0

 لاح هناب دصق ىذلا نآمالاى ا (دوصقملا) ذندوذءىأ (اههياف)

 ةنذشيال ثيحب هلازجا عيجج قرغتسملاهددعبىا (ددعل [ددعلاب) اسيتلمهنوك ظ
 نام» ور مدع ْنامز ةذم ءازجا عيججىأ ن نامويذم ةياراموح 2

 كباهذذم تح رخاموح (ردصملا)امهدعب (عت ةبدقو )ص قتاالو ديزا١ ديزاال

 ]| ةروصلا هذه ىلعتناكامىا (نا وا)تبهذذمتجرخ امون : (لمغلاوا)
 [ناذه تجرخاموايهاذ كناذه تجرخام م ةدفكوا تناك ةلعتم

 || | نا صلاه كَ لو رفاسمزي زذم تجرخ امو ةيعمالا هاج اوا تمهذ

 0 حصول رومالا هذهدحا ىلا ( فام نامز ) امهدعب ( ردعيذ)
 كباهذ نامزذم كباهذذم تجرخامىف ربدقتلا ن اكوا م42 [ههرنأم

 1| نيعسا ذ 3 _طوذم ن م د>او لك ىا (وهو ( قياهف سايعلا اذه ه ىلعو

 ]| نععاما اههنال ةفاضالا لد قأت وأن ىف اههذوكل ناتفرعم امهو (انتكل

 | اس4::لكريخ ىا( في اهم هريخو 0 ةدملا 4 ممحوأ هدفا لوا

 قييم سس 5

 1 #*ب يهدم 3 4



 دك 1
 باجإلا بهذ وهاك ع بسلا فوقو نامز تأاغق تجر عملا ل تاحفأ نيييبببسمسسسصصصصصص ل ل ل ل 7|

 ه.لوعذمال تأجاغلديف لوعفم ةناكموأ عبسلا فوقونامز انلوقو ةبناكمإ
 ىفت أ اف ىا وذم هب لوعفملا لا زييماريصتلب ةيفرظاذاا قجوملالاو
 . ءارراسا ليعتْسيدقو رسيلارارجات قو ىازسإلا نجا! ذ ١ كر آو نانا رجلا نوكيدقو مرسلا ىادانا هناكموا علا فوقو نام
 الاهرلا تةيسدةوورعدعةباذادي زموعبا ذ' و2 ةيفرظلا

 ى**ن*
 523 (اه نمو )هراش ا

 مدعل ديلعؤلاو ةيعسالا (نا_ةلجخ اهدس قبو ) م هقانعا ىف لالغالاذا| نولعت فوسف # ىلاعت هلوفك ل ب.ةتسال ؟ ب دقو فرااعضو اهءضفأ ]ا ََن وكلو' تح قص
 كالذ ناكل ثمة يلعفلاب اهصاضتخا ىضطتعملاط رشا نعم ىلع ابهلشاا
 ءايقموب نايا لاقبالف لبقتسملابو ماظعلا رومالاب صتئنايانا اهني أ 1 ا ]| قرفلاو نيدلا مو.ناناعتهلوفوحت نمل '(اماهغتسانامزال نابا)اهن(و) | اجرخاح رح قمولاتقلا قدوحط ,رمشلاو مامضتسالا ىف ى!(ا4نامزلل ظ قم)لاهسم(و) نم ىنعمب لاتقل ىلا تنيك قى« ؛ديز ىقاءاج دو سالجا سل ىتاودب زىناو نكأ نك: ناو ديز نبا و طرشلاوا:ماهفتسالا فرخ ظ !ىينضتل اسهواننو طرشلاو ماهةئسالل اههذ 11 لاح ى ا (اطرشو ' نإ هقتساناكلل ) امهف (ىاونإإ ايهنمو) قنصل !اهرك دل ايهتيي 0 ًاذلذلو ماد ديزذاذ تجرخو ل ةأ افلا” دقو ديز ماقذأو مَ ديزذا ظ
 مذ هيف روهي ثملاو اه 47" صقخم ريغهنأف قع ىالذم مياللامدقناناو ديذأ||
 ةيئاكلا ( فك )اه::(9) اضيا |اههرسك ءاجدقو نونلاو ه4 0
 ”ىشلا ةؤصلالاب دارملاو هتنصو ء مشا لاخىا (اناهةتسا لال )أ

 فيكو لصفملا ي-اصلاق نيخراشلا نضعب هموت وهام لاطلانامزا
 ىلع ناديز فيك لوغت لادا نع لاؤسل اسهانعفو ىورظلا رجا |
 5 نيب رصبلا دع فعض ىلع ام عم ط رشا لمة ساو لاح قا ظ

 دع اشاطمو ساجا ما ةديهىا ىلع يا :شسلجا ند [ نعل

 لحم ومهف مسا هدسعإ ناك ناف ساجا ساد فاك ود نييذو ٍ

 ا
 ا
| 

 ا

5 

**# ! 
 ش

١| 
 ا

! 



 ]| هنو ىلع تن توضع ىناشلاوذح نآ الا كلذك دجاو بر 9)14ناوءق نز ىلع ةفوطةمى هو ىلوالا +
 اذك ٠ ناوءفمن العاف ن الغاو هَ هيزو 4 هزاز 1 قاثلاو ٠ ُنَء ءلع اوم

 ا ٠ نوثلثااو ع انا تبلا 41#

 | ثءح ىرئام ) رع اشلا لوق

 ' ىذا -- وع اهل ط كيهيس

 : ىرو 8 أ اهو ما_هغتسالل

 هيرصبلا هيؤرلا نم تيبلا ىف
 | وهو ادحاو الوعفم ىضتقيف
 |[ من هلاك ل احاعل اطو ٌكدَِخ

 !ثيح لاس هو نأكم ىءع ثرح

 |ل.هس ناكم ىعع ل_يهس

 ةاعلاطو مي مسا ىل ل -.هسو
 |لبا عاط لاب عولطلا نم
 3 ثد.دااىفو هدا_ءاذا هءاطإ

 جارطلا م 9 , دوال
 غلا اىنعي

 اضالار م ىو يذاكلا

 هءعجحو ةعطاس ران 0

 مشو ني5! بهش
 عطاسلاو ناو ناسك
 : رام .غلا عطس لاعب عطسلان 0-0

 3 0 2 8-22 2 6 اراو

 82 هعءرع م هلوذو م

 ْ مثلا ىاوه ىافوذ ب

 2 كل ع م ل هسااب ى عسل

 ناعاعم : زو ةءطاسرات 0

 ناكقتلم 3 ناعم هيا ناعتوم

 ردا نم هنال :لعافم نلعافم

 'لوالاهيريض نهزسج را
 ةيضو رع نال ىل والا ضورعلل

 ةفاض الكا هلا ايف ضاوايلجخلا ىلا ةفاضم رهاظلا ىف تناكناو ىهذأ ٠
 كذا[ ةزمكلا ( اعطاس باهشلاك

 . ايي درغملا ىلا ةهواضالا ذل هيا , ىلع ٠ هؤاقب رهشالاو "ناجل كك 1

 ناو لل.هّئسملا نامزللىا عتب ) ةدامز تناك اذا ( ىهو) ث.>ى ا[

 ١١ |“ ةيعألا باعالاىف اهل! ءتسا هيلع ليادلاف ملكتملا داعتعاى هعوقول ش

 ٍيعقونملاروعالاب بوبغا مالع عطقل هلامعتسا زب زعلا باكلا ىف رثك اذهأو 1
 ىو نبدسا نيب غلباذاّنح ىلا_ءت هلوفىف اك ىضاملاىف لمعتس دقو | أ

 امن طرمشلا ىن» نوكلى (كاذلو) انهت تباىرخا مع ع انا

 آل 7 10 طرششلا اهلاصأت و مدعل را لاربغلا ولا 1 اضيامسالا :

 | حالا جاف لاقي طرسشلا نءهنع هدر (ةأحافلل) اذاىا (نوكيدقو) .

 ذاب ةءاحت هنأت ماو هقْن 5 ةأجا هما[

 ةيطرشلا ا نيدو هذهاذا تيار 5 (اهدءب احل مزايف) :

 رخو ريسفتلا ةطورش ىلع را مدألا با.ىف

 و ا 0 -اقملا : نعم دهاذأ 0: اعلاو ريخا فذح ىلع فؤقاووا رداع عيسلا

 هيلع «لالدلا نم ةيفأاع ه وعل هرأ اعطا نءاوتغتسادؤو رهطظدال لفغاع وهو

 وو

 هنافليق هات

 ءلجخلا مز3 ىذلا ريصملا ىلا فاي ضم هةرمْللا ىف هلا ىلا فاضملاو

: 

 0 نقاضالاىا ءانبلا' هلع 4 زل م ي4ضطعل هب رع 7 ىلا ةفابضالا عدوأ |

 رك كامل تيلباماو ةيناكوا تناك ةنامز (اذ !) ةينباا فوراظلانمىا

 نوكتنا اهردالا_عتساى لصالان ال كالذو ىذاللا ىلع ؟لخاد كاكا

 ||| عوطوم هيف ثذح عاوقوب اهنيننم صتخم ليقتنسملا ةنهزا نم نام

 ْ 7 تروك سعشلا اذا 3 ىلا عز هلوقو سعلل |تعلطاذاوح ءلا اذهىف 3

 ىئعم) اذاىف ىأ (.هيفو) اران هلع+اذا حو نيددصلا نيد قواساذإ

 فرح ىنعم نزذتف ىرخا ىلع هل فج نوعج# بترت وهو ( طرشلا

 هب رهشنال تناو هتيقلاذا دملاو

 موزلب دارملاو

 1 اهدعب عمق هرابود>و مدع ”قبساع فاني الؤ اهدعب هع وةو ةيلغ آددملل

 ْ 1 : اذان ىا عبسلا | ١ يي ىند

| 

1 
ْ 

 قو ح ورانع وا ةأح اوه ٌنأْو ةينيسلل يك ءا ٌهْلا امأو

 الااحح 0ْ لوألا !عاونجو ةقاس لذالا | نأجافف تٍجرخىا ىنعملا ةهج نه فطءالاهنا قيةدضلا ىلا برقالاو

 ١| *و» وشحو ردصلاك نوبت هنالاوز وجام ىلع فاحز هب رض ىف تدبلا اذهناالا اهلثم

 ناعتعم نز.٠.اع ىوطم لوألا هث+٠ :اعافم غن 3 ذوىلع ىناتللا عاربصللا



 ارهاب صْغاداكا * البق تنكَو بارسقلا ىل عاسف )رعاشلا لوق .. 6 نوئلثلاو ثلاثلاتببا ل
 اراتذلا ىف اذكل اق هبابو قالا ىف هلخدملهسىا غاسف #ىلذ »ء #نماربخن اكد عببر (هلوقو)

 5 هج الائساعالف لوو داش :نهدس اهدادشيساح اا ا 01نانملا “ف وهو صغا هريخو انا هسعما ةدودعملا فورظلاىا ه# ىفورظلا #» ةياوءفملا لعايوصنم ةبراقملا لاعفانغ لعف د اك اوأأ | 2-1 0و 2
 "نيام (َولا ف ا ىلع محذوا : م 0( ىفرط ىا (ام) فورالا كالت نم ىأ ) اهم )انهه صعب محبب نم ملكت عرايس ا 00

 ىقاطاىف تارشلاو م ا6ءاعلا

 د اكاو بذعلا ءاملا تارغلاو
 621 هريخو هى عدا م

 اللفو هيلاح تنك و ىف اواولاوأ
 فاضل اند ضوعملا كب ودم

 تءعو 7 لبق نم اريح ناك لول بر 3 وم كب وتلا ب برعأ هناء

 تفيض امن ناك مالكا ةياغنال تاناغ ةفاضالا نع ةعوط ملا فوراظلا
 عايزك نيشامنا و مالكلا اهب ىو تاناغ ثنرمص قذجالك هيلا ىه
 ريتخاو هيلا قاضملاىلا جامشحالا ىف فورااباه ه.كءاو ةفاضالا فرخ

 نم ا.4هشا امو ( دءبو ل. و.حص ) ناصقتلا ريس مضلا
 فلخو مادقي قوذو تح لثم ةفاضالا ند اهءطق عوعمملا فورظلا
 ضوعينأ هلق ىلع فوراظلاهدهىف زوم واهانعماماهمياعساهبالوءاروو

 ْن | | تاكو بارشلا ىلغاسف # رعاشلا لاق برععتذ هيلا فاضملا نم ئيوتلا ||
 ىرج ال ثري ةصقلاو معلا || فوراغلا هذه نم برعاامنيب قرفالف #تارغلاءاملا, صغاداك ١ البق

 : 00 لا ىلع ءانيلاو هيلا فاضملا فذ ىف ( ريغ سباو ريغال ) ةقاضالا لوالاب داهشتسالاو تدبلا اذهأ ||“ ةءعوطقملا فورظلاىرجت ىا (هارجي ىرجاو) قءاوه لوالاو دئثئاؤ ةصخلاو علا هنع لازف ر - لاقر ١ د ا سا نب 7 را  راشلا لال ام دقىا البق تدك مذ ةفاضالا نعم !هازا
 ضوء نأ ةاقىلع م ١ 5| 9-4 ىذلا ماهبالا 7 تان غلاب هه .كنل فوراظأ ا ْن من و فو رظا ا نم لبق نا ىلع م . ١ ةدشل 0 1 0 7 دل

 هيلا قى اتا ند 531 ودشنا ا 6 راما سو 1 - 5 : 2 .. .٠ لل ريغال اذهل عفاوحم سبلوال دعبالا هيلا قاضملا هم فذحنالو اهيذاكأ
 وه اذهو السقف أ برعتو ىرجا كلذك (و) اسثدعب ريع لامعتسا ةراك ريغ سيل ديز قءاجو

 هنا ىتاث'اب و ىطراادتع ىد رملا || ىف ريغبامهيشل (ىسح) ةقاسطضالا نع هع وطمملا فوراظلا ىرجت
 إئ وتلا 4 برعا هنايسد ديعالا ةيئبملا فورظاانمىأ (اهنمو) ةقاضالاب اهقرعت مدعو لاعتسالا 117

 امنيب قرغلاو ل,ةنم ىف أك || | ىلا الا“فاضينالو ) نامزلل ل.عتسيدق شيفخالا لاقو ناكل ( ثيح)
 اروك ذم هيلا فاضملا ناك اذا | | ء.اجدقو نالامعتسالا مك اى ىا( ٌركالا ىن)ةيلعفواتناك ةيعسا (هلجج)
 ايسن ناك اذاام نيبو اب ونءوا أ | ل. مسوهو درغمىلا فاضم هيف ث رخل # اعلاط ليهس ثيح ىرتاما #
 ناهشلاك ءوطيا م 0 هرخاعلاط لمس ن اكم ىرئاماىا ىرت لوعفم

 الق اذا انا وه ىعءملا ىف ايسذم :
 0اس مرولا الار ط1 كك ع < تت صسملا ْ | ةلخبا ىلا ةفاضالا ةيلاغا منال تاباغااك مضلا ىلع تيشاعاو #7 اهطاسأ

 ةهصقو هعاسالا لق ىا هيلا 1

 رعاشلا اذهالتقهناتدبلا اذه
 ف - 5
 ٠م راس صفق هلب رقأ نم ايد سو

 ليقو اروهمافلا ل3 كح 2 5

 2 ؛4 ضورعلا نم هنال نيته ناوعف نئاعاغم نتلعاغم هنزو رفا وااردلا نم لوالاو نيبنعملانيب 3 ثل لايف نامزلا اذهىلع ةهدعتملا ة:نالا نم نامز ىف هح وقو ن وكب و نياوالا ىف رماظلا ناهز ل.( ىجلا عو5و نوكي ال-ب,ةواإلاو ْ ظ



 ئهو اولا 2١ : هلال - قٌعاَض و : ىترتلات وهو بلملا 1ظ 1 عاؤناو م. مخ

 0 د ١١/4 2: هحوا ثلث هلم ىف زود هنا ع هب داه تن سالاو ىاملاقاذك ث انالا

 ءادتالا ىلع 9 .ء5در ا(هدحا

 1 هيف ظلا 12غ ء.صذ نا ريخالا
 ٠

 |[ ةمدخ هلال املا اهتمدخ عاولا نمراتخاو ىن. ركىلع تمد || ىلع هيص1نأ ريخألاو
 (ل_يصؤتلاو ةير دصملا ىلعوا

 رظفاف تدرانا هريبغو ىم لا ىف
 |لماكلا رمغاانء اذهو اهلا

 |ضورعءال تالا برضلا نم

 هب رضوةملاس هور ءزنال ىلوالا

 نت الءذ نزو ىلع عوطقم

 نامزلا كالو # ىلا لوقىناك
 ماجلا كلو # ةياقو نام لانه
 | نافاحز كلذ قو( ءادف ماجا نم
 1 نارعدم هءادتاو هر. نسال

 ْ كلل ؛ماذه ٠ ناعف سم نزو ىلع

 : د ةيماهفت اكل 4 ريخلا

 ل 1 ةصاخ ةيريكلا مكلاث ةماماو

 "| نأ_دحس #8 ىديوار نا لوق

 ْ ا هءض وم ءايشالا لءج نم

 | #اهد رت لالزالاو رءلا قرفو##
 ه_هاذم تيعا لقاع لقاع#
 © اًووز هال: ل هاج ل غاجو#
 ** ةرئاح ماهوالا كرتىذلا اذه
 |4* اًقيدنز ري رحصلا ىملاعلا ريصو

 ليلدب ىلاعلاهيدارملا 00
 08 رمل مو لهاجلاب هتباقم
 درعملا اه "ريم ىلا ةقادكلل

 ْ ءادتالا ىلع عف رلا عسطوم َْق

 هريخ هرهاذم تيعا نعا ”نإلاو

 أهي زخعاو هتيعا ىا تيءا هلوق

 |[ تريعصو هيلعت تيعاوادعتموهق

 3ك 5 :ةرافتإوق اال قوز ضو ( ماعلا كيا اذه هلوق مزالوه نإ ا قرطصىا ه.هاذم

 طيس هرب و ميكا لدعلا مناصالابفانارفاكى ا اقبدنز هلوق معلا ىف خيابلارب ردها ةريص”ىا

 هيله م تك ىا ريملا تفذحاذاو ىرا ثع ىلع تباحدق كنالاخوأ

 مكونا دؤ هريخو كل هلرقب هويصوت ىيكم ايخالا لذا هعاأ8

 هعوقول لادعب كب رمضن ءلئماذأو هريخ كلامو ءادتالا ىلع ع وقرأ

 0 1 3 11 كج الا راح ا كرا نرد كب ا

 ل اذا ن 0 لمت ناسا 011 ل الورش 5 رفيقا :

 ١ للوالا هافانا ىلع

 أ ([4:م اهيا ما يشم د اهراك تزكوا تلعن ىعم 4ع :ممقل ىلع ت - 1

 ىو ءارششع عججرا_كعلاو ثانالا ةمدخ نم مذلاى علبا ىهوو ئماوملا

 بالا نم ىذأتناهذال اهراتخاور مشا ةرمشع اهلج ىلع ىتا ىلا دق هلا
 ا!||ةراشا هلاحو ءع 0 دو ةقدم ةدابز ا يلح ىنف ةلوهسإ عيطنالو

 1| | لويس ىلع بصالا ريدقت ىلع ما_ يفتسالاو هماو هبا ىف رط هلاذرىلا
 أ اهنركو هنعل أف هتالاخو هاعددع ذيكنع لهذ هاك مكهتا
 كنا عن ريثكمىا ىقي.ةداا لدسسىلء رجلا ريدقت ىلع ةيريخ

 عافتراف رثكتلا ىلع ةبا>كوا ةىمكوا مكهتلا ىلع هب :ةيلطب ,كحوا

 نال بصنلا ءعضوعىف ءلع عافتراريدقت ىلع هي ربخ و1157 يتلا
 اذاو هير دصملاوا ةةرظلا 010 اهياع طاسم اهدعب مقاولا لعقفلا

 اهةطضفحاذاو امه بصن اهيصناذاو ءاعدفو ةلاع تعقر ةهعتعءور

 تناك ةيءاهفتسا مكحاريم (ىذح دقو) مسذاو كلذو امهةضفخ

 ةلادةني رق ثماق لاثلكف ىا (تب رض مو كلام ؟لثمىف) ةيريخوا
 لاطارهاظف هترثك نعربخوا كالام ةيكنع لئساذا هناف فوذحنلا ىلع
 امه: ركع رابخاوا كريناندوا ٌكيهارد ةيكنع لاوس هنأ ىلع هل رد

 لاثملا اذه ىف ركك كاامراتيدوا مهرد#كوا اراثيدوا امهرد مك هانعف

 تارسمهىلا ةيسزلاب وهاما رابخالاوا لاؤسلا نا ظذ هترثكن ع هب ربخاوا

 قرغلاو ةيردصللاو اة يفر ظلا ىلع بوصتماما لاثملا اذه ىف كف تب سن
 ظوحلااوددعلل ناك اذااماورهاظذ عوتللردصلاناك اذا نيشعءملا نيد

 ىفو نامزال هد وضوملا ظافلالا هلع لادلا نام االوا ةيذرظلا ىف



 "ساحا* و رب

 مزال وهامو ءادتالل لوقلا حلعاللو لعفلاالا |هدعب عمال هناك ب ريخلا ا

 اذانا. مهضعب نعو ديقرظلا ىلع ةبوصنم اهذ وك نم ديالف نا نم
 دعقب !داديز موهباذاو ا رصاع#ا عملو ةيقرظلا نع 4 ردد

 لاؤءادش.الاب ةعوذ ره ىوذ ورع دوع5 تو دب ز مايو تقو ىاءرع

 مزالوهامو برءلا مالك نم دهاش ىلع اذهل عا ملاناو ىضرلا جراشلا
 ريخناكاذا ةيفرظلا ىلءهباصتنا عم الما هقشتسالا ىف عذتري ةيفرظلا
 ى'اماو هيلد_ 4ع ناك 7 ىا ناب كدهع قدور شؤم 1

 اضراب ريل اب عذرا ل#ىف عبدو هناف اهلك ةحارالا هودولا هذ قأتيف

 نكت ةوواىا كين تو ىاوحن ةيفرظلا ىلع هباضتنا ريدقن ىلع

 ماد ممياو تررم م هداب و تب رسم ىهذا لثم ةيقابلا هوجولاو هب رباب

 ةذهسألا ىلعف هوجولا ضعب راستعابرييمتوهام ى دع كريب فو

 هع وسءااه ريمي ري:«اْنأ ىل_مت2و مىكص بارعا هوجو ند

 بسلا نارخالاوهرربخوا تناك ةيعاسم ةيديلا ءاداتيالاب عقرلا اهدحافاا]

 ى دزرفال تيدلاو ريخالا هجولاالا لةحالف ىرشالا ء_كسلا اماوأ

 ةريكل اهنا نعم مدقلاوا ففكلا ةباقتم نوكتف لجر وا ديلان م غسرأ |
 ىدعاماو ةقلطا ود ىلا هي سنا هاذفلخ هذهوأ كالذك تراص هنو ىلع ١

. 

 نيعلا مضب ءارشع عج ملكتملا ءابىلاافاضمءارلاو نيعلا نيس ىلإ

 ا! اهضعل فو مسنلا نمريشك ىف ذكه (هحؤواذشنت) هدذحو 'ريمملا لك

 أ كلام 5 لثمف فذحيدقو هلوق نع اذه ريخ أت قيلالا ناكف قبس يفأ

 ىلع تيلخدق ءامدق# ةلاشورب رجان كلل ذع م9 ارب رج وسعي قدزرملا لود: ««نوثلثلاو ىف كاتنبلا 9
 ةيلحوأ " وهو قوذ4 وأ ع وهوروكذ- ماما ريملاو ْ 3 1/0 دو ةيماهفتساوأ 89 ريح مكف(ىراشع ا

 ةوص 0000 فرط تال هلوقو ا

 مضلا ىلع رم ىدانهربر جو ءادن : 270 - نااداو ىو نو ناباو ناو يك لش ن هلو ر : ايم راص ض1 را ازاو ىياكو ناوةنااو نأ ىف به فقفرطظلا فر>اوتناك هجوىا ىلع ع . - 4 .٠ .٠ , ١ مها 6 . ١

 ةلاخو هلك نعم ادروم هنوكل 1

 ةلاط ةفصاما ءاعدقو هع ىلع :

 هاب رهن هو وذم هع ةغصو

 لكلي وأ: امهل ةفصواروكذملا
 هوجول : هيقزو واهتم ةهري> و

 دقتان أ ماهفوصوم 3ك هثاثلا|

-_- 

 ٠ . : نر ع 3 سعال / أع 9
 رج نزو ىلء 44 تمدعص أ|أل لا عوذرم ةف رظاب هاصصتلا ريد_ةن ىلع تقو ىاف كي

 نوكش لجرلاو دا نم سرا : 00| 9 م ا م6 «* 1 ا ا ا
 اهذا ىنعع مدقلو فكلا ةيلقتم : ريا ماهةدسألا لع ا يف 1 ) هلاخمرب رجا أل ع لثمؤو)

 كالذك ت راض ةمدالا ةريكإ

 ع سىلا [اه4.سذاهل ةدلح اذهوا :
 م ارد نوال لو دياي | ا ا الا ىف ةثلثلا هوجولاريتءي نا لش ىلوالا

 / بثت 2 1 2 1 1 8 6 1 0 علا لا : ا

 : أ | قسامب قيل اذهن ا ىذالو بصالا هوجو ةرثك ىل هيسح ىلع الومخم ه.ةهلءاف تلعفنزو ىلع ا ً اب وصنم هلوهب قيس اعرراشا هنأؤ هد ردصملا ليعو هيدرظلا ىلع هرصأ ظ
 ناو ظغللارابتعاب مكىلا عجاراما
 داموا ةينثتلاريعذ ىنعملا ىضتقا

 ءاسنل' كالوقك مدقت نه عوج ىلا |
 *ء_ةصوامكربخ ةلبجاو تلعف |

 ايف نكتسملا نم لاحوا ءاعدغأ

 قاعتمىلءو مريخ 8 دؤزاكن'

 ل هب كى رك لبيع ى ١ 8 .٠ ةحوعملا ءاعدغلا## ىراشع ىلء ترلَدعَلِه ءاعدؤإ# هماعو ارب رح و6 0 2 موه ١ ع 5 : 1

 نعو ىراد ىضاقلا ىلع عاب 0 : . ١ :١

 هل يع انهه ىلهنا معضعل ٍْ

 تيا> لوعفم قضراسع هلوقوىف

 لع نزو ىلع ملا نيشلاعذو
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 0 لحخاذ ع 1 ةيالا هذه نموهذ لغم وبس ريغ هد هع

 هلبةمقو هي ربخاو هي .اهفتمالا مكرم دداو لكىا ( هل فام لكو ١ كو ) عذرا
 (قاضدوا) ترهل جر مكب وتي رشا اهعرد ىكب وح (رجفرح)
 فرب (رور<8) ثيرتشا لجر مدبعو تبرمض لجر ممالغو
 ناعم اهمويلع فقاظااؤا رإاقرح ميدعت زاجامءاو ةفاصالاوا رولا

 زودكذ هإعى عضل عاتمت رور#لا نع راولاريخ أئزال مالكلا ردصام#

 رو رجلا عم اؤرحوا ناك اعما راسجلا لعبنا ىلع امهبلعراجلا ميد
 | (اظفلال هدعب نكي ملناو ىا( الاو )ردصلل ةقحتس ةرحاو ةيلكك

 هلة الو هرب 10 ه:عىل غتثم مغ لءذ ه.شالو لعف اريدعتالو

 أ( ع وفرذ ) ةيظفللا | لعاوع ١) نع ادري ناكو فاسضءوا ر دكا

 اذهو لانه 12 0 افرظ ٠ ل !ملنا 0 )عوذم وهذ ىا

 د _زئطتم ةرك نع هق رع هدزع ريغ هنأق هل وما _س بهذم لبع نيم

 6 هنوكل أَكدمملا ىلع, مرهمربتا ل >ا هذ 4 هول .؛سريف ددعاماو اماعوتسا

 ١ انهه كفؤ كرفس امون مودم ( (انر ُط 5 ) هو روم هدعاأمو

 هيف ناكل لاع ارامشعاب بصنلا ةدعاق ت تح لخادالوا لك ا بوصتم

 ادانملا ريخ وه ىذلا هلءاغ ماقم همايقل اناث عفرلا ةدعاقىف لخادو
 أ ةروك ذملا طئارشلاب ةدبارعالا دعب رالاءوجولا تأكله ىا(كللذكو)

 عيجت ىف ةعبرالا هوجولا كنت ىقأأي هنأ نعم (طرمشلاو ماهفتسالاءاعما )

 ا |هك يشم قموىاو ياو ىاواهو نهىهو اهم حاز لكفال ءاعمالا هذه

 | نيتصتخم ناباو فيكو طرشلاب ةصتخ اذاو طرمشلاو ماهغتسالا نيب

 الوالاةئالثلا لا هو>و [ امم ىتأتي نبيها هش ما وعز أمو نذ ماهقتسالاب

 تد رض نهم لغو تز سها. و ترم نء و تءعتصامو تد سّص ند 0

 لب ربا ىلء عفرلا ام همذ ىتأتبالو هتء:صامو هب رض ندوب سضام مالغو
 ةوجولا كلت مف أت كللذكف نيتيطرشاتناكاذاو اممتيفرظ عاذتمال

 مالغورماررمت نءو عنصأ عمنصنأهو برضا برضا ند 58 ةعاللا

 ١ || اريخ نم مكسفنالاومدقتامو مركموهف ىلا نو ٌثرَحأ نرخ نم
 ىلع عذرلا طرا ءاتا عيجج ىف ل: امهيف ىتأتيالو هللادنع هودي
 ل جا د دج ممل نعل يع وحل ديب يت و زا ووو يوي ع 6302 عجل ع نو تا نسا مويس يب و

 * ةيريخلا +



 يااا

 نعمك لرقن ةيريطاوذيماهشتسالا عىزريممىف ىا (اسهتةنءلخديو )|||
 هب ريا فاذهى ذر 'حراشلال ١ لاواهات ا سن لدر

 ميلا فاضملانريمكلا رج هقيفاَولي شا ذو ذب رش نءلو كالو ورك فك
 لدالورعنالو مظذىف نك“ ارو رح هيلع ريعا 3 ةتايعشالا مك ريمماماو

 منوكينا ىرسشعولاز 'ذوج نكمل نذلا اذه نيشان الا هزاوجىلع

 ةيماهفتسا #4 ةئي ةيآنم مهانإت :12 لاوس يونس 1
 ( مالكلا نيم هيريخوا ةيماهف: سا كلى ) امعاو تلف هب ريخو

 ند نه عل مالكلا ردص ىب لاي د وهو ماهقت وج نوذن ةيمامفتسالا نال

 ءاشنا ىلء لدئاضياةب راو اونا نه عون ىا نم هنا حالا لوا
 لوا نه هيلع هييتتلا ب يف مالكلا ن ٠م عون اسمضيبا وهو ريثل كتل ش

 ذي ريطاوةيهاهفت ةرسالا ثدنأت أ قذو |ناكلامهات اكلاقول ( امهالكو ) مالا || |
 ىاةيرياو ةيمانهذتسالا مابه و نيءوالا نذه الكلي وأ:ىلد وهذ ظ

 لك عقوم نيب مث ( ارو رحتواب وصنمو اع وقسم لع عدن ) امهند دحاولك
 دب رياو 0 سآلا 0 مدي-او لكىا 00 ) هلوقب اههن* دحاو

 ( هريعدل هنع ل غتدسم ريغ ) اريدقت هنوااطغ) لعق هيشوا ( لعق دعب ) نوكي

 ( هبس> ىلهالوم** ايو صنمناك ) كللذكوه ثيح نموهذ هريعض قلعتموا
 كنا كالذو *رسملا تيسحالا نوكمأل هلعو لعغلا اذهل ع بس ىلءىاإ

 لعغلا ءاضتقاعم ةيف رظلا ىلع بوصنم مكف تب ساموب كلوقت
 نم دحال هميعتو تاب وصاملا ن:كالذريعو هيف لوهةملاوردصملاوهبلوعشملا 1

 تيرض الحر م وح ةيماهغتسسالاو ريملا يد وفلل كا بلا
 ترس اهوبكو قاطملا لوعفملا ىف تب رس هب ريض 1 4 لوعغملاو

 5و قيم وش تكلم مالغ مك لثم ةيريخلاو هيف ل وعفملا ىف

 اردقموا اظوغام نوكينانم معا هميشوا لعفلا انلعجاماو ترس موي
 نم هتلمجاذا هت رض الجر م كل وق لثم بصنلا ةدعاق ىف لخديل
 هنعلغ:ثمريغالعؤ ٠ دعب تردقو ريس طوف رش ىلع راعذالا لبق
 ريغ ر دعم لعق هدونأمنا يعر> نم وم هن سم تب سس الجرأك ىا ْ

 ردع و هلبق ن . هلع ملناو تصنلا ةادعاق ْق لخاد ةهضع هلع ا



 فلق

 اي تارانركلا ضءب لقب, ل كالذلو نيءملا ضءبلا كالذ اسهباو ديري نا
 كالذلف الصفم هب خب رصتانآلا همي رعت رذعتي و فورظلا ضع لاق

 لا هف نيعملا ضعبلا كالذا ضرعنو املطم انهش رعد نع ضرعإ

 نوكلوا قرحلا عضو ةعوضوم اهذوكل اهؤانب و ( < ) تابانكملا
 ( اذك ) ايهناع دي ريا لجنو ىف رحلا ىنعع ةنعذتم ةيءاهذتسالا

 هينشملاا فاك اهياع لد ةزاشالاءاعما نم اذ لصالاىفا هذال اهؤاثب و

 لكز هن اب لصا ىلع اذا وبك ىنعمب ةدحاو ةلك ةلزنمب عومجناراصق
 ددعريغ نم ةباكاذك ءاجو هنع ةيائكلاو ( ددعال) نوكي امهه:هرحاو

 تيذو تيكو) هريغوا تبسلا موي نع ةياكاذكم وي تجرخو اضيا
 اههنهدداو لك نال اشامناو "هلخلاو ثيدحلا نع ةبانكللىا ( ثيدحلا

 ءانالوابارعا قدحسلال "هاج ىه ٌتدحن هىهىتا ةلجخجاعقومهعقاو ذلك

 يمنع هواخ نت لو اهعقوم درغملاعقوا1”تادرغملا صاوخ نمام#لال

 نباكت ارانكلا نمو بيكرتلا لبق تاملكلا ف لصالاوه ىذلاءانيلا جر
 ا رعم لصالاىف ناكناو ىاو ىا ىلع تلخد ءيشثلا فاكن ال” ىئامناو
 مساك عومجلا راصو ىدارفالا امهاسنعم نيئزِلا نع ىدما هنلكل
 ةنكاس نوث هرخآ نوكسلا ىلع ىبرممساهناكراصؤتب ريخلا كد درغم
 ةروصال ني وذتلانا عم قونءايلا دعب بتدكياذهلو نكمت نب وذتالنم ىفاك
 فنصلاهركذي ىل كلذلفاماوخا نعذ طح#ءانبلا ىف هتبرذ طخلا ىفا مل
 ىذلاىا ( اهنريمم) ماهغتسالا نعم ةنمضتملا (ةيماهغتسالا يكف ) اهعم

 ( درغم ) رييغلا ىلع ( بوصن» ) هنع لوسملا'سئج نع ماهمالا عفرب

 نيعستو ةعست ىلا مشع دحا نموهو ددعلا طسوو ددعال تناك املاهتال

 ناكل نيؤرطلاد>اكل عجول هنال كالذك ه'ريم لءجدرفغم بوصنم هارب

 ةزاث.(. درغم ) ةفاضالاب (رو زخيا) اهازيم( ةيربخلا ) 5( ) امكحت
 بوث ةثاملوقناككدنعلاجركو كدنعلجر ؟لوقنىرخإ! ( عوجو)
 اعومج ءاجاماو كالذكم ريم رثكلاةدعاانالاد رهم ءاحامعاو با اولا ةثدو

 ىف هل* سدلاذهناك اواي رص تركن عيوش ام هيفريشكلا ددعلا نال
 |!مب حب رصنلا عم نع ةبثان هناك زك ةيعؤج لءج ةرئكلاب حب رصتلا

 الو +
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 |نئوطتال هيف قاشلا نالرظن هيف ليقو هلم ةقتشلا لعافلا ةغيضوا|

 لءاشلا ةغيصب دارملاّْن ا هياوجو ْسشْعو ىذا ةب ذازنال هنال قرا
 راشعءابلباةأ طمال نكل هنم ق'شملا نمدحاو دذعلا ءاعسا نم قتشااذا
 نم ددحاو الثم ثلاثلان اف هنم قتلا ىلع قياسلا 10 5-5 ةعوقو ْ

 هذه اوذخا اذ نينثالا دعب هعوقو رابثعاب لب اعاطمال قكل ةثالثلاا

 تالذ لثم اوذخأيْنا اودارا انرك ذاه ىلع ةلالدال تادرغملان م ةغيضاا |||

 عسنال لعاف ةغيص نال نيئزملا عونه كلذ سِسالو تاكرلانمأأ|
 ذ>اىفذا نيئزملا ددأ نم اهذخا ىلع اورسصدتةاف 5-5 اههةورد

 ىلع لديل لوالااو ناتخاو سادتلالا ةنطظم ءزح لك نم فورا ضءب

 ل نمار شع دحا نم اله اوذخاف حالا لواند دونصقللا

 3 هعوذو طرسالا ننشع د>أ نم دحاولا دعس شم ى داح فطعلا

 دحا نم ذوخ أم هناراسرت عاب فطعلا فر> نعذت هر غ ىدادف ةرشعلا |||
 الذا سشعو ىداح هلصا نا راتعاتال فطعلا فرخ نوضتلا رشد
 وك امهنيب قرفال نو سشعلاو ىدالا سارقلا اذه ىبعو هلع ا

 لب نزلا مهل ندالهناف ةرمشع ىذناو (رشعىاالا) هذذحو واولا

 نونلا طوقسل ىف اضلاب ههبشل لوالا فرعيو نوذتلل ىن اا ىنيب
 هةرص عنم عم ه(قاسثلا تت رغا )اورد قالا : نوح *لداو ا (الاو)

 نم عال طسونل ( لوالاو كيلعب )ينم بالا لبق ن :كن لنا
 عنم عم قاثلات ارعا ىا ( ححدشالا ىف) فىخاهنال مس !| ىلع بارعال |

 ناب خا نافل هيقو تافللا حدفاىف وه اما لوألا ءاننو تردولا

 فرص عنمو ىلاثلا ىلا لوألا هذاضاو اعم نيرا بارعا اههيدحا|

 قاثلاىلا لوالا ةفاضاؤ اهم :نيئزللا نارعا امه!رخاو هنلا قاما ْ

 ةغالاىف ىهو ةيانك مج. دي« تاانكلا 6 ٠٠ قابثلا فزضو
 ضرغل هي ملعفلالدلا قي سدربف ليال عم ىس نع ريمي نال طصالاو ١

 ادنز ديال تماو ن دافىء اج كلوقكن ي ماسلا ىلع ماهبالاك ض'رغالا رع ظ

 لد هن كي اه لكالو ىرد نعمل اال هب نكي ام ا:ه4ه اهب دارلاوأ

 تايئبملا باي او طصا متهناكقا نيمم لطب لب ضعب لكالو هضعإا

5 7 
 يا 0
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 هيا

 | وهو ل والا مسقلا ف:بملارك ذيملو ريعبلا ةخانا دنع ةففؤعوا ةدد ثم
 ناذه ناك املهنال كلذ ل ةزيغلابق!عّزربْغ نم ءادتبا ناسنالا ثوص ناكأم
 مسقلا كلذ نوك ناك ةينبملا ءاعسالابأ نيقحهلهربخاب امه قلعت عم ناقل

 بيكو ( نم) لصاح ( مينا لك) تابنبملا نم ةدودعملا تاكرملاىا
 اههلعجَو نيغاتعو!نيفردسوأب نياءفوا نيعسا ابكد-وا فيم (نيتلك )
 امناو بيكريلا لبفالو لالا ىفالالصا (ةبسن ام هيب سبل )ةدحاو دلك
 توص هن ريخالا ءزجْنأْف هبوببسل ٠ ب ري الثل امكحوا ةَقيَقح ائلق

 أي طب أنو هلق ادبعل؛ءمرضاة ست امهند سدا هلوقو ةيئملاءاعمألا ىرم

 جب رخي هلا ىف الو ة#لعلا لبق ةيسذ اههنم دحاو لك حت نيب نال
 نيب نال دود !ةدارذانم هناعم دملا نعرشع ةسجن لثم ديقلا اذهب

 جر هجو ىلع ةيسنلا ْنيمعذو فطتلا ةيبست كفل يلا ف اع

 ًاداراالا_هنا نسحالاو داتفأ| طرخ نم بعصا ةيسزلا هذه اهم

 ىرخالا عم ني:ملكلاىدحا بيكرت ةيهرهاظ نمذموهغم ةينسذ ةيسنلاب
 ةيسنلا هلل اديعىف ىلا ةيريك ولا ةّءيهلارها_ظزم مه هنا كالو

 ىلاةيقلغتلا ة بسنلا ارش طبت فىلا ةيبكزلا ةئئيهلارهاظ نمو ةيفاضالا

 بيكر ةئيه ناو مشع ةسون لثم الد لوعذملاو لعفلا نيب نوكت

 ريحا بيك رت هيه نااك الصا ةبسزلا ىلع لدنال رخآلا عم همْرَج دحا

 ىلع دملا ق.طناف قرف ريغنم اهيلع لدنال رخالاعم رقهج ىرطش

 فطق قرح ىا (افر> ىتاثلا) نا( نعت ناو) اسكعوادرطدود#لا|

 3 سباىذناملكلا طسوىفهرخاع وقول لوالااعمن أرب اىا(اينب) هريعوأ
 | (ةسجخ هلصاناف ( سثع ةسمكك ) يفرحلا هئعضتل ىناثلاو بارعالل الحم
 |١ |رثشع ىداع) لثن (و) ةسجتلعم سف تبكرو واولا تفذح ةرششعو
 ١ م عسأت يلا 2 ىداح تاوخا يعل ) اهتاوخاو

 |١ |نا لعبا نيلاثم درواامناو شع ىداحو يحد هجن نم لك تاوخاواأ

 |١ | ةرمشعلا ىلع دئازلا ددعلا هِيْرَخ ٌدحأ ناكءاوس بكرملا اذهىف تياث ءانبلا

ّ | 
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 هريبوط حدد مال ل جرح

 دك 1 / ٍْ
 قو رداصملاٍت اب ىلا ةلووئامان ا شالا ظل ىلع 8 انا اوضالان ا

 لعفمبا تراسمو ةيردصلا مزلت ملوا لعف مسا رسصتمو ةيردصلا

 هم هصلثم ىلاكاورداصملا يكس هيكحو يتلا هاو لثم ل والان

 نيح هيلع تناك اه ىلع ةيفاب لب ةلوَعْسريْغاماو لاعفالاءاعسا مكح هيكحو

 ىلع ىهو لاعفا ءاسععإالو ردانصم رصت لو ةحذإس اناوصا اهذوك

 يم ديلا وفك هل ىعم ضورع دنع ناسالا ضرغام هذ عاونا

 انهن»و 'ىشىلع هبوا وشب هيلع مكحن تارديةنال حو ىو بحتلاوا|

 || هسغن نم ره_صي ناب ةياكملا ليس ىف نأ طنالا ظفل ىلع ىرج ام

 هي ان اه رادبصالا دصاة قاغتاقاذ يع ى توص هيث يام
 |١ سارغلا توص

 توصنام اسهافو هةبوأ ةءلع مك نارد_هنال ذئنيحو كسفن نع
 ١ |هن

 ريعبلا هيخانال حج تلقاذا اك تالذ ريغوا ءامدوأ رخزلاما ناون> لجال
 تايئبم اهلك ماسقألا هذهو هوا هياع مكحت ناردقنال اضيا ذئيحو

 تاق اذا اك ةياكملا لدس لع اهب ظفات اذاو اهيف بيك زملا ءافتنال

 توص دع قاغوا مع رمعبلا ةحانا دنعوا ىو بعتلا دنع ديز لاو

 اهنا ثيح نمال نكل ةسيئيه اسيا ٌةئاملا هذه ىهذ بارغلا

 ايه تاوصالاب دارملاو ا هنء ةراكح اهنا ثيح نمي لد تاوصأ

 ذهب ىهو ةياكألا ليس ىلع !ماقنريغنم هياعى هام ىلع ةيقان تناكام

 | | ءاع“ألا باب اهرك ذو عضولاب دلاد اهنوكمدعلءاعشاب تسدا رايشعالا ظ

 هيو بنكرتالاو ىرخث امي رإط تيطو اسمك اهذخاو امي رحت اهئارجالا |

 ا|لشملو ظفا لاق امنا ( ظغالك) راشعالا اذهب تاوصالاف ءاعسالا نمأ ٍْ

 : ناسل ىبعردصأ ىآ (توص هب ىك>) تفرعام اهيف عضوا مدعأ مسإ

 | | تاومصالا نم ىلا#ثلا مسقلا ف تفرعاك وش توصب اهيشت ناسنالا| |

 | |ابهرجزوا ا هتخانال ىا الو. عا يتيسر ) ةاوقنملاريغلا|

آل ًالثم الق امناو كلذ ريغوا اهتاعدوا ْ
 ا مباوقلا كاك مالا نم رداشملا ن

 ١1 ناييصلاك اضيا ناسثالادارؤا ضءعء.الب رو.طالوهام لوادنالف عب رالإ|

 || املك فيرعتا لوا لكلا لوقت ىلء ( هركذ ناك اذاو نينالاو'

 ْ هيتوصاذا ( قافك ل ءالاخ) ||

 ع ١
 يد 4 0 0

 يي د0" ننل .- 0

 محك قااثلاو) باردلاب ابيت
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 أ درا ( ىتالثلا نم ) قت هلا( الازم )ناك | لاءذب نزوبامىا
 ىف الثلا فدرط موه هنو. سلال( ىنء«ك,لازع 5 ) ىسايف ىا( سابق )

 مه.ضعب لوأت اذهلفدءؤاو 3 ىفداعقو ماوق لاشي ال هنا هياعدربو درا

 ا راىفاماو هترخكل ساو هناكف :ريكلا فا طالاندار | هنأن , هيوبنسلوق

 (راطغك فر ءماردصم) هنوكلاه(لاعفو) اردانالات أ لهنا ىلعاوقفناف
 فرءم ردصم ليقام ىلءوهو ىذرأ' ح راش لا لاو روك ااا ةرسقلا ندع

 هنوك لاح ( و) هشننأ الو هب رعت ىلع عطاق لاد ن :ر الا ىلا ىل شن لو ثنؤم

 نءدحاو لكىا (ىئيم ( ةعساوأاب عع : (قاسفاب لثم ) ثنومل( ةؤص )

 الدع) مالا نعمب لاعفل ىا ( هل هتعباشمل ) ىنيم ني ريخالا نيوسعلا

 سحالا نعم لاعذ نأ ةادهلا هيلا ب هذا 3الدعاماو رهاظو ةنزاما )د هذزو

 لاوفك سصعالاىف ةغلاملا ةغيصلا هذهو ةغلالل ىلعغلا صحالا نع لودعم

 ءاعهانوكناىرا ىذلاو ىندرلاج راشلالاّو لعافلا ىف ةغلابملا لوعفو

 لصالاو فيك هيلع مهل ليادال ”ىثب لءفلا ظاقلا نع ةلودعم لا ءفالا

 فيكذ هنم فلا كل ىذلاعودلا ن ءجب رمال اى نع لودعم ف

 ىف هبات ىهف ةغلابملااماو ةيعمالا ىلا ةيلعفلا نم لدعلاب لعفلا حجب ري

 عالطالا دارانذ ليوط مالكىاههجو نيب و لاسعفالا ءاعسا عيجب
 ال |ن“ ٠ نيعءل ىا(نابيعالل [ئع )هنوك لاح لاعؤ و لا عجريلف هيلع

 را بايب رذغل نايعالل لاامناو قاسف باب ج ملا لع و

 اع ةقفص(اش اثيؤم)) هلوقونايعاللال ىناعمل هنكل | واوا الع ناكناو هنال

 (بالغو)ثنؤوملالع(ماطقك ) كلذكالا عتب مل هنا ىلع هيبنتلا هيئتلل » 1

 | مالا عع لاعفل هتجباشم ( (زاجخلا لها ) لامعتسا ( ىف ىنب» 3 كه
 لاعف الاى( هرخ )6 رخاىقامالا , مكعب تلف عياش | 0 ةهززوالدع

 مه ربك اوهيفاوشلت>ا مهى ناف(ءا ر)هرخآ ىفنوكي ىذلانايدالل اع

 3 اهريغو ءارلا ت اذ نيب نوةرشبال م ,ملقاو هناثب هاب ىف نيد زاخلا نوعقاو»

 أ |ءارلا ناني ريكالا هج 31 لزرع 3 اض> وحن )لكلاب ارعاب نودكح
 كولسذا خا هنالءانملاه.فريتخ افر ركل اك دحر قد نال لة دعا 5

 لها # تاوصالا # ةغاتقئارط كول سنم لهسا: دحاو هع رط

 *« ناوي



 لك نو كض ىف لاول ١ هناطذ تداوالا قوتي ماركألا ةلتظ أل
 + ءعانهه ر(”ىش ىا)اهانعمنا( رد زك -الا)وخولا( و)ةيعسا نا حامهشم |

 أ | ءرشنىا اهائعمامتا ةئاسكلاو * يش ىلا معاه انكاذامناا40 دحا |
 ا مهلوق عمت اف دخاو"ا_ههداوعزا رهاظلاو ةدئازاذو |
 ةدياز اذ ةلك نوكل لالقتسالاب ئعم امه لكل سبل هلا * قس ىا قععأ

 ىا ( بصن هباوج ) ذئيع (و) ء وش ىا امهع و نء موهفلافأ
 |١ مار كحالا ناقاذا 5 فو ذم لفشل لوعفم هنا ىلع بوصئم|

 || ةيلقف "لج انهنم لكنو كضّق لاؤنشال "نتناظن باولسا نوكيل
 هءذر ىتناثلا فور وك ذملا لعفلا رندقت ن اولا بصن لوالا فذو<و
 || هعبانطملا تاوغل ىنضملا هريث :ءل لو فون ًادتيمرتخ نوكينا ىلع

 || ناك سانا * ناك املاعفالاءاعسإ 4 تاوجلاو لاؤسلانيب
 اي لصالا ىنءملاماسقان ماه نيذللا ( ىضاملاوا سعالا ئعم)

 قعمب هواو رذهذلا ندع ىفانا لقاح لصالا نبل ةهباش اهنوك |

 ىلع ءملانال عراضلاب هنعربع تعجوتو تر ضن هي دارملاف عجوتا | ظ

 ىاادنز ديور لثم ) ىلاذلا ىلا عراضلاب هنءريعإ نان بستاوهو ءاشنالال|

 زاجخلا ىف ءانلا - ( كاذ تانهيهو ) الا عع وهام لاثم ( هلهما

 ! | ىعع وهال لاق ه( دعب ىا ( يضعب هغلىف ةع انو مك ىبف اهزيعكو ١

 ىلع مهلجس ىذلاو هانعم 'لامفالا ءاعسارتك ١نال حالا مدقو لل ]1

 قاعم انمهتيدأت عم لاعفاي تسيل انهلاثمار تاءلكللا هةذهنا اًولاموا

 ! | فرصتت الاهذاو لاءفالا غب صل ةغلاذغإ و ةيض ناودو ىظفا ها لاعفالا
 ١ الثم ديور نوكينا ىلع لاءفالا غيصل ةعوض وم اهثاال اهف ردت

 | | هصنامهضعب لاقام سبلو ىضرلا حراشلا لاق لهما ةملكل ةعوضوم| |||

 ظفال ع و يق “لءفلا عم ىلع لادوه ىذلا تك ا طهذال مسا الثمأ |
 | | هلاسب رطخي لهنا عم هصلوقناعر معلا نيوز هلاذا يشب هانعلاللعفتا

 سال ناك ام ف:صلالاواذنهاو الضا هءعست 1 : رو نك لكلا
 || اذه نوكينا رد'هتملاو ىضاملاوا ضالا هانعم ناك 1 لقي لو ىضاملاو

 ْ (لاعذو ) فينرعتلا ىلءاض قت شما ترا صلال كم 2 1 بسد



 (ضاملعءذ ىف 1 نكد“ رعامش 7 6 نول اوىداملات هلا 2

 كربدعتلا لء لا ضع لاق هلع ف ىنلا بحو

 00 اشو ىكلالوععم الّصَو

 لبعو ىوتلا ام اك الضفىا

 و وصو*» نءهو الضم قاعتم

 ا يال 0

 0 ل ىود ةريسسدق

 ادابلاو فو دحم [د مريع
 ىلع للا رو عب ريا هه

 داهكثذسالا لوقا هآ ةيفصولا

 اذهنال لوالا ىلع تدبلا اذه
 ةقوصوم نمنأ ىلع ليلد تيبلا

 ىلعو انريغ ول 9

 اذهو هيف ننام نوكمال ىناثلا
 ةللع هقناالا لماكلارعاأ نو

 ناعفتسم نلعافتم هنزوفةريثك
 زاعافتم ن هم نعوم

 د ارد ةدصا

 ' حارس ضعب ل 5 نأ وف َفم

 رغأا اذه ىف احر ىسا دنالا

 ا هس نا 10 ناعا_ةده

 1 يم قوت و نا نع 1 5

 ابا زنلا نا ## ىىننملا لوقك

 ىوهنا 3 اود_#اوا اوردغ

 برك دقو هم ريغ ماه ىلع

 اذه نم ن وكي نا تيبلا اذه
 اطكدا هم 8 07 للعلا

 ,. «؟ىذلا + اضرا ىلا لرقك نيلوءف ا اتلاوىلاثل' بسلا ىف ىتلا ن العوق قزوحو

 6# م عفاف لوالا ضورءلل ف ةلابرضلان 71 نوكينا زود تينا اذهنا هلو عَف ه.5 ىذلا

 هوما ىاف ةيفسصلاو ةءاتلا ءاغتناو ةعبرالا |

 الوكمنا هدوااو انانا مااسلا » 114 00 2 اع ىن

 ا

 الا ةيطرشو تب سذضنمو كءالغ: نوحي ةيماهفةساو كا 6 تمركا

 الضفاخ ىنكو # هلوذ و درقمعافا ةفوصوءو برمصا بسضت ن هوك

 | هله وا ان ريغ صخم ىا # انانادم ى لا بح #ان ريغ نم ىلع

 | "ىعال نم ءتاكناف ( ةفصلاو ةءاتاىف والا ) هتمرك ادق ءلءاج نموحن

 روءالا توبا ىف ( ى -22).ثنؤلا ( هن ءاو هدو )نك ذل (ىاو) ةوصالو ةماز

 1 مهيا برعو اود ةلو

 ١ نك فنصلملا اهاعدح 2 هنأ

 || ىلاءتهلوذوحن ةبطرمشلا اوتيقلمهباو ءاوخا ممباو < ةيءاهغتسالاو تيل

 ةفص عشت ىاليةل + رلاااان وك ةفوصوملاو ىسحلا اعمال اهلفاوعدتامانا
 |( ١كان ب.جاو الص' ةفص عقنال ى

 |لجرىال خرب ترص ىنءمنال ةيماهذتنسا لصالا ىف ىه ةغص ةعقاولا

 ]||| ةيماهةةسالا نع تلقنو دحا لك هفرعيال هلاح نع لتس ميظظع ل جر

 اا | |( اهدحو هلعم) قافثالاب 5 )و ةباو ىا ةلك ا( ىو ) ههصلاىلا

 |١ [|| فالتخا ىلع الا تالوص وملا نم اه ربغ رع يك راشيال
 ةذاضالااهيذ مازلا هذال تب رعاا 1و ةداطلاوذقو ناتالاو ناذالا ىف

 |اذاو ذاو ثيح دربالف نكمل مسالا صاوخ نم ىه يلا درغملا ىلا
 || مث# ىلاعت هلوق وحن ( اهتاصردص ىفذح ) ةلوصوم تناك (:ذاالا )

 [ىامضاب أرق نوف * اتع نجا ىلعدشا مهذا ةعيش لكن م نعزنا
 ْ دك ااه: اهراس حم 2 هاوص صوم تدل اعاو دشاوه مه

 طو صلال جابتسالاة هجن ملح ١ ا هيبشت مضلا ىلع ت

 |ضء؛تاياغل نمىذح ام اهدهأ هويام ضعبا يه:هىذح هلال : راغلابا < ١

 ْ لجرااهدااب لثم هنانبل ةفوصوملا نكتسا لو هيلا فاضملاوهو ا

 لكنا ىداسنلا مقرف ركذ هنالا عتاص ردص فذج ىتلا ىنيثسااك
 0 اةداحالذ نعل ةقوص ولاءان ؟موهف ا در ادب غهنأم

 |[ اهاتعمنا((تىدحان اه-َو تءنصاذان) مهلوق(ىف:) انابرك ذلاىلا

 ١ |ىدلا ؟ ىسىا رب دقتلا َق وكيف 5 ىذلا ىغعاذ ن 2 وكينا ىلع ) ىذلاام)

 ْ ًاهباوج)ذشتب >(و) و) سكملاب وا هريخ 7 ًادتيماخ هتعنص ىا تعنص

س هنا ىلع 5 و مح ىأ ( عفر
 |ىامار ؟انا تاق'ذا اكئاف نرد او

ةصكاتسدهتتخ" ١ ةكاهفطسادلا
 2 11117 اصط ة
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 رذعتاهنمعا رذعتاذاهنا ل جا نموىا ( هنو رابخالارذعت ) اربخ

 ناشلاريهذ نوكيناب ( ناشلاري ىف ) ىذلاب رابخالا( عئتما )رابخال
 بوجول اريخ هنع ريخلا ريخ أو ىذلاب "هلا ريدصت عانتمال هنعاربخم

 (و) ةغصلا نودب ( فوصوملا ) ىف عما كلذك (و)ةهلجخبا ىلع هعدشت
 ريض نا لقعلا ادنؤ تناتضو زوي الذ فوصولانودب ) ةكرصلا )ف

 ع وقو هءازلتءال ديز نودب لقاءلا نعالو لقاءلانودن دي زنع ىذا

 ىذلا لاق 9 اههعومجت ن ءريخ | ادااع فالؤ أفوصوموا ةفصريعت |

 لودعلا نودب (لئاعااردصملا )ىف من منام ما كلذك(و) لقاعلاديز هن سك

 قد 2 ىذلاب رينا بوثلا راصةلاقد ن م تم وحن ىف زوج الف

 ل لءد ىذلاريعطلا ل عازاىلا ىدؤي هنال بوشلا نودي راضقلا

 بولار اصقلا قد هم ُت 7-0 ىذال فال م بوثلا ا 1 راصقلا قد ْ

 زوجمالف ةركتن وكتنا بح لاما نال(لاحلا ) )ىف عدسما كلذك ( 5
 ىف عّشما كلذك(و) لاما | هعضوم ةقرعموه ىذلا ريعذلا عه نأ

 مأ 9 سالىذلاردصت عاشمالىذلا 4 ريغلىا (اهريخا قعسملا ريعذلا 7

 ىف عما كلذك (و 0 ريعكالب ريغلا كلذ بيف اهلا ريضلادوع كلذ

 همالغ هتب ضدي ز ىذلا لاقت نان ةمالغ نءرايخالا محدنالف همالخ

 هتلعجاذاو داعالب أدتبملا قد لوصوملا ىلا ا ماع ريعذلا تلعجاذا كنال

 (ةيكالاامو ) عنتمم امهنهلكو دئاعالب لوصوملا قب أدتبملا ىلاااع
 ادب ز رو رضامو# ةيقاناماو اق 35 نا اهناوح ةفاك اما هاك اما اهذاف ةيؤرالاال

 ود : ةيماه5 ساو ١ هّث ؛ ريشااه تفرع وح ( ل ةلوصوم ) امئاقديزامو !

 درغعاما( ةفوصومو )نصا عتصتامو( 4 رظرشني) انفاق كدتءام 01

 هركتاع ر # وحن هلم اماو كبحتي ءىش ىا كال بصماسع ترمهو< |
 سوقنا ههركت ىش سرك 15 لافملا لك هل ةجرف ؛*ىعالان -.م سول ا

 هلوقو# هب , وسسد:عفرعملاىشلاو ىلعىبادنع ركشم( ”ىشن نعك ةماتو) ظ

 هبرضاوحن )0 ةعصو :ةغصو:) ىلا ىشسا معنوا ىهانيشعنىأ ى مايعنف ىلاعت /

1 
 0-لا 0 فتم 4 ناكبرض ابر ضو امابرشع ٍ
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 جم -

 ,ق 1 ممم 4

 ديك 1#

 هنرايخالا ةقن ب رط مهنا لعل ىذلاب.“ هنالفاا "اخاف ىتالؤلا مسالا

 نااعإ ىنح - اهيؤرظنلا قرف ديوودهلا لاسم نم ريثك نك دن ء هلدبال

 ةراشالا فنصملاداراؤ عنتمي مسا ىاىف و محصن مسا ىاىف رابخالا كلذ
 ١ اةكلجج ,ءنج نع ربنا تدرا اذاىا (تربخا اذاو) لّعف بابلا اذيهىلا

 ا[ ث سبل ءاسبلاناف ماللاو فلالاوا ىلاوا ىذلا ةناسعتساب ىا (ىذلا,)
 || |تعقواىا (امتردص) اهب ريال امنءريؤم ىذلا نال رابخ الل لص

 || |مضوم تلعجو ) ةبناثلا ةلجاردصف ساقم موقياموا ىذلا هلك

 | عب ةبيناثلا لاى ىذااب هب: رم وهام عّضو»ىف ىا ( هنع رخل

 | | ىدلا ة_ىلكاىا ( اهنا اريم#) ىلوالا ةهلمجا ىف هل ناك ىذلا هعضومىف
 قعدوا لااا ىلع بصأ ) اريخ ) ريعذلا ن 2 هنعريلا ىا ) هنرخاو)

 ا نع , ا (تريخا اذاؤ) ار 3-0 أتم اريخ هتلعد ىا هتاء> عم هنتر خا

 50007 اهتءقوا ىذلا ةثكب (اديز تبرمض) ةلجج ( نهديز

 ٍْ دارملاو ادب زىئعا نا «ذهىف هنعريمل اوهام عضومىف تاوجو ةياثلا

 || | تب سنع لوعغملا ل وهو ىلوالا "رإاىف ه1ناكىذلا هل# 5

 ||| تلق) ىذلا نع اريح هتلعجو اديز عي هنعربخلا ترخاو ىذلل اريع

 أل | ةيلعفلا د ماللاو فلالا)ىذلا لثهىا (كلذكو ديزهتب رض ىذلا
 || ماللاو فلالا ةلص نافان 5ك اوعفملاو لعاشلا مسا ءانب حصعل 30
 || مسا ذخؤيونا نكمو لوقا مساوا رع ةلامسا الا نوكتال

 || طرشب لومغلل ىئبملا نع م لوعفملا مساو ىلعاسقلل ملا للءقلا ند لعاع ا
 | 00 غذا اؤرمصت 7 ةيلعفلا ذل نزيك ىذلا لعفلا نوكينا

 0 0 نم 2 سدأو 00 ديحو سأبو منو

 هان هه لومفلاو لم ايام د اذا يح 6 كلذ لواف

 يعم توعو 1 ع مر س * شه 3 ىب 56 0 موعي سس

 | |ريدصتىه ىتلا ةثلثلا روعالا نع 4 ( تتم مار ذعتاذأف ) ن نيسسأا

 || | مسالا كلذ ريخأتو مسالا كللذ مام لوصولل دا عضوو لوصوملا

0 || 
1 
0: 

| 

| 
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 هيا

 ( ريع للعلاو تن ]رولا لودنملاو لعاشلا ىعساك اهانعم فاما (7 ةيربخ دلل

 لعاذ مسا ماللاو فلالا هلصو 50 لو موال ىا هه( ريع ريغال 1

 ع اهت:اص تلمق هيو رملا ماللا هس ةأوصوملا ماللا 1 ) لوعفمو 00

 ىا (.ىهو )!اءبج هبشلاو هميم الع ةروض ةدرف«ىنعمةلج تناك |
 (.ناذالاو ) ثنؤملا درغلل ( قلاو ) نكذملا درغملا .!ا (ىذلا) تالوص ملا ظ

 عذرلا ةلاخىف ( فئالاب ) نانوكو ثوم اىنثا (ناستللاو ) ركذملا ثمل
 رك ذلملا ع ىلعلان زو ىلع ( ىلوالاو ) راو بصالا قااحىف (, 6 ظ

 زكدمل ا الاك ( نيذلاو )زن هشار وك ذملا عجس هناالا ثنؤملاو
 ءايلاب (ىاللاو) طقف ةروسكلاةزيمملاب (ءاللاو) ءاملاوةزيم#لاب (ىتاللاو) |||
 ثنْؤللاو روك ذملاعت + فقولاىرلصوللءار > اذنك اسوا روك لق

 ءاجو ثنؤلا مج ( ىتاوللاو ىتاللاو ) رهشا ثن :وملا - 6 اهناالا

 0 ا :لا ىلع دكلا ءاسباو هاسلا قدح تالاا ىتاللاىف ش

 و ابلاغ لقعالا بيض ىذلا م( اموز)اءم ءايلاو ءاستلا ىفذخاوالا

 ءانعمع اضيا 4 ندو) اهم ذب |موء |عمسأ اوود لقعي اعف أحو منار امهتيشرع

 ثنوملاو ركلذملاو ع ومهىلاو ىئثملاو درغملا مه ىو“ ةسلو لقعإ نك

 رادلا ىف ىذلا برضاىارادلاىف ,هنا برس و ىذا ىزءمب (ى 6

 رادلا ىف ىلا برمضاىا رادلاىف نهتبا برمضاو# ١ ىنعمب ( باو )

 ةلوصوم اهديك صانص خال ىط ىلا ةبوسنملاىا ( ةثاطلاوذو' 2

 ة## ثد , وطوذو ترغدحوذ ىر و 3 راسو )الاه: ىقلاو ىذلا م ١ موتغإر

 و (ماهفتسالل) دناكلا (امدعباذو) اهتيوط ىلاو اهترفح جلا ىاأ |
 ىععف امهع م ىا ( ماللاو فلالاو) تءزص ىذلاامىا تءهئصاذامأ]]

 ميال ىذلائاعلا ىا (لوعفملادئاعلاو) عومجلاوا ىنثملاوا تلاوا ىذلا |
 ةلضف هلالعنام عني ملاذا (هذذح زو )الوعغم ناك اذا هبالا لوصوملا| ظ

 اي 5 اب هلل | ىلاعت هلوقوحت ' ةدعهتوكل العاذناك اذاالا ظ
 رايخالاب اب هنوع“ أ ارابا وعضو ةاييخاانا معاو هواش ' نذىا هلردعي وأ ظ

 هلبعل يف 2 دا ين هءبطو ند مه دوصّقمو ا 5200 ْ ظ

 ' نتا !اًناذا انامل هريكذ نو ولا لئاسهنم نغلا اذه 3 1

059 
01 
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 | !(ايزهو هثاماو ) ببن رقلل هزم باطلا قرح قدح دعي طسوتملا

 1 راكالاؤهو نوناديدشتو ءاهلا حب (انهو)نونلا فر هدو ءاهلا مضب

 ||| لمعةسنالا ةمصاخ ) ىسطلا قيقلعا ( ن ( ناكإلف ):(ثرا'ءاهلارشك ءاَجَوأأ

 || دوف ةراثنالا ءاعمان 0 اهادعام اماو هييشنلا لِ مس ىلع اذا ه«عالا هريغىف

 / يبا وصولا ىا 5 لوضوملا 0-3 هريغو ناكملا ف لم“ عسل

 نام 0 ا |ريبك : زج ناك امان ازج نوكيأل حيز هند رج
 | اج هنوكىف جاتحيالام مانلا ءْنلعا دارملاو ةصؤانلا لاعفالا نع متيناك ||

 ||| | ريخاو أدتنلاك ةعدرخآ سما ماءذلا ىلا الوا بكرملا هيلا لي ايلوا
 ) ١ هيلا ةلذعم |'*دالامات ا هنوك ىنذ اًعاو ا_هريعو لوعفملاو لعاس لاو

 ّْ هدو لو صوملا نواكي بكرملا كرا نمأزج كلصلا ولوصوللا ع وهج ناك اذا

 اهائئم "هل كلايدا اردو( داضو تل ةلصنالا) ايلوا اهات ًازجالن 1 -اضنا

 دعإ ةزوك ذم ةلجج نع ةرايع جال ط مالا ناف جالطصالاال ىوغللا
 ةذرعم ىلع هذوكود انهتةرعءؤ هللا ا ريعك ىلع ”نإ_ جم لوصوملا ١

 اهبدارملانا ىلع ةئيرقلاو زودلا مزل.هد لوصوملا فرءولف لوصوملا :

 ؟نهانوم امه ديزراوا 5 دباعو ه] وذ ىجالط صالاال ىوغللا (تهانعد

 ثيحو ذا لوم حجارخال هبال نشكو لوقلا اذه ناكل جالطصالا

 فرغي نا نكمي لوقينا لئاقلو ةبح الطما لص اسهل سباوأ |
 || [|| هلصلا لا ةيناب لوصوملا ةفرعم ىلع هتف روم فقوتيالاالل_صلا

 | ||| ىلعف هيلا دئام ىلع ةهلشم ةلجلبا هذه عمالا ازرج مترالمساب ةلصتم ؟ةلجج
 ا | رودلا مزليالو جنالطصالا اهانءم ةلصلاب دارملا نوكيناز زوي اذه
 | | |ةيحالطصالا اعلا موهقم ق د رجا هنأ عم 9 2 رككصحذو

 1 ال تناكانو ثيحوذا لث» نع زازتحالا ىف ةغلابم انمك ععاع حب سصن |
 ١ | | ةايعوأ هيريخ ا + موهقللا بس عا هيناعع د

 ا ١ ا انكذا بجا ولاو هريغاوا لوصول و 1 "ح اري ا

 ا أةلصبالا زج ج مهرالامةل صا ( هتلصو ) هلوش اني لوصولل اريعضأ"

 قدي 0055555:
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 ْ قرح م اهتلاصا راشعادعب ضوزعلاو قوما لبيس ىلع اهاثاواىلبعأ

 هيئجب فر>وهاعاو اهتم ةقيقللاىف سل وهف اهذلك ىهد ( هيسئتلا|

 ١ ةيدانشالا .ةيسقلا ىلع ةيبقتلل هبحجام هطشا لبق ميلا رإشألا لمدبسللا
 || رخاواب ىا ( اهب لصتتيو ) مام اديزْنا انهو مناَم ديز اه كال ودك
 : بطاخلا لاح ىلع اهيبلت قاكااوهو ( باطل افرح ) ةراّدالا ءاعسا

 | |فاكلا هذه تلعجاماو ثينأتلاو ريكذتلاو عجّطاو ةينثتلاو دارفالا نم

 | لثم كالذعسع ىلاع“ا تناكولو اهعقوم رهاظلا عوقو عاتءالافرح

 ||سايقلاو ( ةسوخ ) باطلا فرح ىا ( ىهو ) كبو كتب رم
 | | دب وضم ةسجن ىلا تءعجرف نيالا با طخ كرتشاو هتساا ىضتقي

 | | امهانث.و ثنؤملاو رك ذملادرغ لا ىنعي ةراشالا ءاعسا عاونا نم ( ةسجت ىف )

 |١ عاونا نماناةاعاوا ممعجج ءارتشال ةسجخ ىلا ةعجار هس ىهوامهعجبو

 لصاحل'(نوكرف ) ةتسىلا قدرت ثنؤملا درغملادارفانآل ةراشالا ءاعسا
 1|نومشملاو ةسما كيت صا( هوني رمصو ةسش )ا
 اي اذواركن هه, تبطاشوركذمىلا تر شا اذاكلاذ ئعب( نكاذ ىل اكاذ) |

 ا[ ركذمىلا ترسشاا ذاك اذفإني نك ني تاطاطو رك للا
 !|ترش'اذا كشيذو ( كناذ ) سايقلا:اذهلع (و) نب رك ذم تيطاشوأ
 كرك دمت متاضتلا نكيذو (نكناذىلا) ؟راذ ىلا )اركذمتبطاخو نير كذة ىلا |

 || كلاتو نكي ىل كيتو نكات ىلا كان ىنعي( ىقاوبا' كلذكو)تائنْوهتيطاخو |
 || نكالواو نكم الو ىلارمصهتلابئلالواو دملاب كواو نكسيتو نكنات ىلا كشينوأ

 1ْ ًاطخهلف كيذ لاقبال حافكأ او ىكلاماوىرش< زا هدروا دقق كيذاماوأ
 طسوتلان ال ام سوتملارخا او( طسو !!كاذوديعبلا كلذر سيرغللاذلاقبو)ا

 : لك لاس«*“ ديس[ هر ضاملا ىأدلو نيؤرطلا قد دولا قةصنإالا

 اا .هذ«قرغلااذهذذخ: ملاهنمنيي رخآلا ماقم ثلث ءااتاملكلا هذه نم

 ” | نيب رخالا نيئاهنوك لاح (كناذو كناثو كازت) لاقي لاةفهريغىلا هلاجاو|

 : (كالذ)ةلك 257 رالاتاملكا هذهىا مالااب (كالالواو نيتددشم) |

 |١ اقباس ةروك ثملا تالذ ةلكىلا ةراشأ كالذ لع نادعببالو دسيلا ةدافاىفأ
 | | وهامو طسوتلل ماللا ريغب كالواو نيتفغذع كناذو كناثو كاناماوإ



 *«اهد+

 هدو :ةلازأعم نيل كم ااريعص ف ذح موزاب اود |وهكحو ن ١ نو. لا فذه هيلع لدب

 تالا ىفهدو دعملا ةراشب الا ءاعس | وا » ةراشالا» ئه | و تففحاذا نم اكلاوذل مالا رافال هنأ 4

 00 4 ءاارا ل راج: :مددا ءلكءطضرءاع“اىا ا ١ حالطصالا 323 ئ ترعالا نم لا ماءدعبتلجا نا

 ةراشالا نال ءاضءالاو حراوجلاب ةبسح ةراشا هب || راشم نعمل ىاإ[ هءاقمرهاظلا موقب هنا عساتلااو

 هلاثمأو تئاشااريئذلا درب الو هب 5 ةراشالا 44 دس اه4ةالط ادئعء : (.امالا نوكيا هنارشاءلاو

 هللا و ةم 0 0 5 0 :

 ب ولا ( ع هن وك لاخ(1ذ) اذ )ةراشالا ءاعم اى 6 ىدو 3 5 | هزم دارب عضوم ىفالا ل معتسنال

 .انئاو)ادتبلا ل ربطا ةبسن نع موهغملا لعفلا ىنعم لاخلا ىف لماعلاو |( لاو ند لاق انعه نمو ميظعتلا
 رك ذملائثملا١هذوكل اح نيذو ناذىا ارجوايصن( نيذو) عفر ( َناَذ ]

 بكازلا ف ساقلا اذه ىلعو همج سعىلا برقا ريضلا نوكيل مدقأ؟ مالك ىفالا هلوخدز وحال هنال
 دحأو .لكا نيعم هيلع ف طعام عماذهلوقو أدم ىذ هلودق ةقان ملا هقلقلا|؟ بولذىف عقوو مظع نا شدإ

 عفر ن هلاو دل عج ىف أ ةدقنأ اغلا صضءن قى و هرب لاح ان 5 , ريعد نويفوكلا ماعععلو سانلا

 |تادببا حرش اذك دامتلا

 يي اهنوك- !لصالا ى هم 5 5و ( 7 5 أهم نب ىل ْ ْ

 ايه راس ىل ءامم دق ام هتلامصاب ل وعالو نالمص' اهه لي قواه يسأ ئيزا ضينيف :

 هاغل نم ديالو راو بصتلا ف( نيو ) عفرلا ىف ( نان ) ثنؤملا|
 نأ جاوا فالثخا نم 0 مهولو ة:سلالا ىلعاهرود ةريكلانالا

 اذهنا ىلهروهجلاو هب رعم اهنا لءاوعلا قالتخاب نيو ناتو تذوأ |

 ناعوضومنانو نا ند لب ل اوعلا فال بسسإ نادل ير ْ

 ىلع امعوةوور ورجّتاو بوصنملا ةينثتل نيو ئيذو عوفرملا ةديثتلأ|

 هليسا زوال هنارشع ىراهلاو

 نايثلا ريع ريدلا اذه ىعسامعا

 ## ةريثكلا ةدئاغلا تالرمست

 1 وج 5 328 نزول ام 0 ذه نا ا 5 هم 0 ا

 ا (امهعجلو )اهيفءابلا ةلعدوجوأبارعال دصقلالى' ل برعءملا هروص ١

 |اروصةءوا ادودمثىا (اسصقوادمءالوا) ثنؤملاو ركذملا عج ىاأ#

 ل2 ديو ل ؛ ةراش ا ,اوسأ ا( | ا( امةملا و رزءايلا ان ا اروصعم نااذاو 1

0 2 



 ديديشألاب نا © ءاظوارذأج هيف ى اب اموت ةسنكلا لخذ و نءنا # هلوق 3 نوثلثلا ٌدهاشلا :

 موزحم عراضم لخديو أدّدبم طرش هنمصسأ مو اهيعض قوذح 0 ١610 ناشريعذ هعنأ لمقلاب هيل 4+ هيلث فر

 رصلا كلذ ( سن ) ةبساتملا لصحأ ثوم اعد ةدملا ناكل

 سنجلا نمذص+اهذهبىا(هدعب) ةروكذملا ( :هزخخجاب) هماهيال يئاغلا

 ناب ةضّريعم 'هلجج ةصقلاو ناشلاريعذ ىعسن هلوقنارهاظلاو روكذملا

 هنأك مكمل اذهىف 4 ع :لالخرال هنأف ةدعاقلا دامو الل

 ا سبأ مزمل اًضياوالواوب 2 2اهذه عقوءأ | وس تب ا

 تناشل [! عه وهب ةدعاقلا ضقت ا رك ذام ىلع مدقتلا له 1 ول اذه ىلعف

 4 عاري ماقدي ز رو نأ ثلا ىلا اع>ار ار ةبم وه باو 9 اق 55 ١ زوه

 هيأؤ دعب "هلطان ريشي لا ىلع مدقت هد ؛ ام ريع“ هنا هياعقدص) ناو

 عمت ريامتا لب ةيلكلاب ماهيالا نع رخال ناشثلاىلا هعوجر ر اتعاب

 الصنم ) هيلا تانلا ريش ( ْن وك 10 قنا اة ديز ص

 حلب 5 ا ع أ أ ونوم هإم اهدزاك ل

 لصفتلل لام (ماقدي زوهلثم ) اذرايالاو ارسم ناك هيف ريعضلا راتثسال
 زرالا#ةصتإل لاثم( اق ديزهلا و) ريتسملا ل صل لاشم 2 ماقديزناكو 2017 0

 (اغد ا 0 2 5 لاا ال هر عع ظءالاز عع (هفذحو )

 فذح هنالذ هقءضاماو تالضفلا :روص ىلع هنوكلف «زاوجاما ةدع
 لخدي نما # هلاثم لقتسم مالك ربا نال هيلع ليلدالب داره ريعذ

 ىلاعذ هاوقكأ مزال مزال) ان وصن مح هنوك عم 1 مه راعالا ةيذش دي هفدح ىا (هناو

 ناو نات فهخ دقهنال تالذو ## نيملاعلا بر هلادجلانا مهيوعد رخاو

 اودجت لو متيفويااالكن او ىلاعت هلل ١لاّواك ظوغلملا ىف هل م ظ
 اعيش ىوقا ةح وتغملانا ناعم ظوغاملا يف ةلماء ةففلا ةحوتفملانا|
 ظولملا  ةل اع اهودج ىلاذاو للمعلاب ردجا ىهف ةروسكملا نف لعشلاب |
 هبردجا هنا تاع ةروسكملادب زب الثا ناشلا ربعك ىفاملعاوردقأ
 ةعطا فىيوذهلا ت رفيالثا را كالذ راهظ' اوزوج لإ

 : انو تاق هنو 2 (ناعمالا) 0ع 01111 قلد *اموب هس 1 ْ |

 لولا ىف م اللارس 5 نا 0

 هلطرشلا لمقداكا 2 8 1

 ربدت لخدي لوعفم ةسنكلاو
 امونو ىرا_صنلا ليوم ىو

 قل نم ع راشقم قايو هل فرا ١

 هقازج هن النع موزخم قي

 ىل-ءفو نه ىلا عار هلءافو

 ةيطرسشتلج هئازجعمطرم_لا
 هعموهو أد 'يملاربخ ةيلعفوا

 ناريخ للا ةعوذ سهرعسا هل جب

 ءاز>وا هدو ط سشأا لعقوا

 ريخالوا ادن اربخهدحو طرسشلا

 ءازطاو طرشلا نالأدتنملااذهلأ

 هذ_عفريلا نعايشغتسم هالعح

 القتهدازئيزءركذ لاوقا ةعارا

 هنأ هظوحاو لوعتلا ضءب نو

 ىرب ىن»4 هلال قليلوءفمارذأج
 نوكسااو مضلاب رذؤج عجب ىهو

 ءاسطظو ةيشحولاةرقلادلووهو

 ةشوعناروصلا دارملاو ىطعدج

 هيداننسالاوؤسكلا ذ عاامق
لانا اودحو امه 5 دو امميف عقاو ١ دب دش يذلا اههلعتل

 0 ا ل لا ا ةروسك

 نايشلا ريعد فذ دق هنا ىلع

 هفذحو صللا لاةاكبصنلا ةلاح
 ريعكنا معا فيعض انوصتم

 .نم راعذلارئاس قر اي ناشلا
 ميدقتلا ىلا اتم هنا لوالاهوجو
 هنأ قاإلاو هرم شم ىله

 هلا سداسلاو الو ,لعوريح مدون زوال 5 س- ءها_اللاو هم لدبأل هناعبارلاو دك ويالهنأ تن !اه و 2 اع ص ]1

 4 عباسلاو هيل هللا ن هريعصلا دوع . طرشإال ْ



 4و
 |! فيعضتلال فان وللا ؛لرتاهيف راتخلاف راتخالا ىف (لعل) تبل سكعىا

 1 يل ءاوعلا ل.ةريخلاو اوأدملا نيب طّيوتو )فورا اًةريكو

 الا ةعيص بص ) ب ءقةرا'تنا ةناسوت 0 هلود 8 لم اوعلادعب ىا ( اهدعب و)

 ا لدم .( اريعذ هنوكىففاالتخالا ناكل عوذمريعد لهب 1و (عوف مع

 ظ ةيغواناط وام اكنواشنن أ: و اريك ديوا هوجو ة كانو ادارقا 0 بلل قباطم

 1 عوفرملا كلذ( ل صغيل) طسوتلا كلذو (الصف) ع وفرلااذه ( ىعست)
 ْ ظ 4 مل طصلاعف ('ربخوانءن) ريخلا نوكنيب وى (هنوك نيب ) طسوت“ 0

 ألا ًادتلانوكو بارعالاقالتخادنع كلذو هيف سيلالاهف لخداو ع.
 لّضفلا طرشىا ذل سدللا ةروص ىلع لوألا كاذريشو ار 9

 اهف هيلا مياة امنا لصفلان ال (ةفرعمربان وكيشا) 2 وذر 11 كلذب

 وه ديز 0 ماللا عانتمال ةفرعملا هقاملال ( اًذك نه .لعفاوا )

 ْ نود اوعلا لو ددعب اذك نع لعفا لات لطردق#) ( رزق لصق

 اال |! مهدرتكل لاساملا نع امهئانغتسال لماوعلا ليقربْطلا نودو هفرعملا
 ئ فرد هددع هلال ( ليا ادنع) بارعالا نه لصف ىا ( هلم طومالو)
 ٠ 2 ارعالا هذ ىضتقمال ىئم مسا مهضعل لييبقو ريخأا ةغيص ىلع

 ضعب و ) هديفر> ىلا بهذف مسالا ءاغلا دعيتسا ليلخلا كل لماعالف

 الأالاو أديم هنوك ةاحضلا مكي كرضمل عب ىآ( انتم لف ايرملا

 | || ع وفرماما هريخ هلوقف (هريخهدعبامو) ريخخلاو ًادّتبملافرعيال برعاا
 ْ امعاو هلع 0 ىلا : ىلع اهطع ل :هوأ ل اح ل طاوربخ هنا ىلع

 تيقرلا تنا تنك لث »ىف هدعنأم عفر نكح هلوج برعلا ٠ نه فرعي

 ظ نودي هريخ هدعت أم هدم ناو نما محل ضعل ضعء!ىفو قاطنملاوه اديز تلعو

 | ظ ّْ رك اثل ظفلدا ارياو )ع هيا ل لبق مدع ور ن نيومم عقرلا دن .>و واولا

 ْ هل.هنادعالو د وهممربغ هعج ىه ىلع ريبهضل امد نزال مدهتلا

 | 2 اجو اهفملا بست كلذو عجرم قيطويغنم امشةنع غانو مالكلا
 | سدذملا اذهلبقىا هللا لة هلوش هدية كلذلفالوا ةلجلا لف 98 نوكُتْنَا

 ا أمل ةراعرارك د مناكاذ' (ناشلا .ناشلاريعض ىعس! يئاغريعم) مالكلا نم
 ا وأ و 6 ريع (و وز هيلاعجا رريعكلا نال

 َ دج و
|| 5 

0 



 هيأ 166

 ناكو ندفالول اناالول نهالوا امهالول ىهالول ىهالول امغالول وهالوا
 ا !بواسالاريغ 00 ىلا نحضالول اناالول لرش 11( قاسأك قذوالا
 : لاصنال !ارعتسالا ىف ةكمألا كلذك(و) ىرورضب سبل هنا ىلع اج يش
 ١" |ىلا تيسع) لوش ةلعاف ىسءدعنام ن وكل نيف دعإ ع وفرملا ريعذلا

 | يه رخل ىلا ءكابعو كالو ) تاكخلل نضل (ءاج 00 ١
 : ع وذرأا عقوم عقو رور <ريعكالوأ دعب فاكلا نا ىلا شدخالا بهذو

 : اذهىف تناف ت ننتقل لوشاك ضع ع عووم اهضعب عقب دق راعتتلا نأ

 "| |الول نا ىلا هب ويس بهذو رورحن اءق عقوم عدو ع وذ صح ريعد هنأ عم ماعملا

 شخخالاذ هعقوم ىف عقاو رورجت ريع فاكلاو رج فر> ماقملا اذهىف
 أ! !شفخالا بهذف كاسعاماو هسفنىف هبوببسو الول دعبإ_عف قفرصت

 | | ىلع لوم ىس عنا ىلا هي وبيسو ع وقرملا عقوم عقاو بوصتمري عد هنا ىلا
 ٍز ريضلاىف قرصت شفخالا !ابضدا ا:ههف عملا اتم4!راقتا لعل

 أا(ى 01 زال) م اكتملاءاب ىا (ءايلا عم ةياقولان ونو) ل ماعلا هي وييسو

 : مه يلا خفسالاب ا دا تالار قل ءايلاكلت همطلاذا

 1 15 .افولا نوأ ٠ كلذك(و و) 8 سدود 8 0 5 تاذهلو رطل خا

 | ((بارعالا نوت نعا ءاب يعل هيوك لاح لْباقل طمال كل (ع راضملا ق) هال
 ٍْ كلتنع اضيا 0-21 اقل ىبرسضإ و< بارعالاى هنو نعوىا

 ١ |ةرسسكف الذم و اهكح طسولا ىفاهنالنيب ضن ةريسكف الي ةرسكأ |
 ! (ةحاكلا(ةب ارعالانونل اعم تناو)اه.ضورعل لسا لقو اورفكنيذلان كمل

 ١ |ناكو نا يدب (اهو خاو ناو ندل عمو ) عراضملا يف ىا ( 0
 | | ىلع ةظفاصملل ةياقولا نوثب نايثالا نيب ( ريت ) لعلو تبلو نكلو
 ١ ازرع يك نيبو ندلَف و 0 هيابنلا تاك رذأ
 ٍ مب ,لا ىف نونلا نم ماللابرشل لءلففا ءاىفائ امكحواو تانونلا 2

 | (تيلو) ةياقولا نون قول ( رات و ) تيلف اماهتاوخا ىلع الجو
 أ |ىقالخ اهتاوخا ىلع لج و اهتاذيف عئام مدعل نا تاوخا نيب نم

 ىلد ةظفاححأل بس ىندع امهو ( طقر دقونءو نمىفو ) لصالا
 (ا_هسكمو) فورا :هلق عم ءانبلاىف لصالاوه ىذلا مزاللا نوكسلإ |
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 7-5 تع

 || (هتمدقو ١ | ريغز . نيد واسزملا ددا مدن 2 زرعلا ىناثلا ىف

 ناك اذا انع زاري> ا رخالا ىلع قرعاوه ىذلا نب ري#تخلا دحاى ا
 ريخأت ىف 6 ماكتلارذعيا هلاصفنا مزليف لانا هديطءاوخ ارخوم قرعالا

 -و لرمصالا الخ ىلح هد ارباب ةلهولا لوايف نعط ها :الو فرعالا

 ىا (رايرخلا كيدز لوهةيطعاو< ضيا ١١ لاصنالا زب و هي وييس نع

 اوك يطعاود# ( 7-0 هندروأ تم كى (ىناثلا) ريعصلا (ىف) رادخالا

 الصفنم هتدروأ ت ربا ناو 0- هوهاع لصفملاب داد: مالا مدع راّسعأب

 اااكم ناو هلصفي امب لصفلاب دادتعالا راتعاب هانا كيطعاو

 1 مهددا سبل نا ريك هيف محا 1 و را 60

 فرعالا مدقو ةياوعفملاب قاد هام صنو ةفاضألاب لوالار - ا امور

 ظ لصتلاب لصغاب دادتعالا مدعرا ّس ءاب لصولا كلذ م اك !اريعككوهىذلا

 ْ ناو ىا (الاو) لصف 5301 ءالل ( كانا ىف ضر و لسعقلا كال ) ور

 | ىناثااريعضلا ىا (وهف) هتمدقأم نكاو وك 2 دحا نكي مل

 مزلب الئثاؤ ل والاريدهتلا ىلعاما ريال ) لصفنم ( بيري دعتلا نم يك لع

 الي ةد>اولا ةملكلاك وه اع ائف رخالا ىلع نياثملا ددا ميدعت ىف حجز

 | اهف ىوقالا ىلع صقتالاميدقت مهتها ركلف ىتاثلاريدقتلا ىلع اماو رم
 ْ ا.يهردا ٠ 0 ملا نا هانا هتيطعءاوحن 3 هدد>اوأا ةملكاك وه

 ا لهذا نوكيا لا( )هتيطعا 0 و !ا)نيعاغز ريعضا مهل وكل فرعا

 ] ربخىا(ناك بابرب+ىفراتلاو) كهل او)هتمدقام ٠ نكلو بطال اريضوهو فرعا

 ْ الزثكو اعأف ديز ناك لوقناك (لاصفنالا) | ريعضناك اذااهتاوخاو ناك

 أ ال كة نماري ع أد بملاري ن وكم نا ب وأدب اريخ لصالا ناكل

 أ| انا دي ز ناكوح اضِيا الصتم اريعك نوك.نا زوجت و ىونعغ هلماعزال

 |بجاو هال رص لثم ق ق لوعفملاريعككو لوعفملاب هاش هال ةدد

 ||ند لقا الف لا_صنالا بجاو نك مل نا لوعفملا هييش نو لاصنالا

 ( ان ىلوا لصالا ةياعرزال راتخم لاصفنالا نكل لاصتال زناج نوكينا

 أ 0 فسوف لا- 500 ربك الاو ) ل 066 000 5

 د ولامع" ل ١ تنال متاالول اقل | تناالول م ) 97

 رد

 اا از ذة ز | | | + < م1110

 ب
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 ريضلازا (ع وذرمه) هللومعملا( ريضلاواؤرح) هلءاعزوكب (وا) قمل د
 ىتاوحك بوصنملا فالخب مهتغل فال هنال فرملاب لمصتبالع وقرملا
 |١ ريعضلا كللذ ىلا ىا ( هيلا اذنسم ) ريسعاعلا توك ىا (هنوكب وا) كناو

 || لصفتي لول هناف هل ذاك مفصلا كلتىا (هلىهنهريغ ىلع ترج ةفص)ا
 !|ديز تاق اذا كر وصلا ضء!ىف سادتلالا مز ةفصلا هذهنع ريعذلا
 ا براضلانا عماتسلا ىلع سلا هب راضورعدي زليقوا هنافوه هيراضور*

 قال رسما ريمذلا ىلا برقا هنالو رع هناردات ملال: و رعوا ديزإ

 || نا معي رهاظلا فالخ ىلع ريعضلا لصفنا ل هنافوه هب راض ليقاذاانأ
 : سا تلالاعقواذاو هيلاةجاحالالاودي زوهو رهاظاا فالخوهام هءج أ

 باءلادارطال هيو سا !تلاالام هلع لج روصلا ضءاىف لاصفن الان ودبأ

 ا لع اراصتقا لما نو كارهاظااوه اك هل ىهامأل هل ىهنع لاقامناو

 : لما ءاا ىلع ريخلا 0 لايق تب سيم كابا لد ) ل الاوهام '

 ءلاباو ) انهه صد مذخوهو ضرغل لصفلا لاثم 5 اناالا كب سسّضامو )|
 ذأ لاش( دب .زاناو )رسُشااو كلسفن قناىا لماعلا فدل لاثم ( رشا 1

 || ريعدلاو اور لماعلا نو 5 لاش ( امام . اماق تناامو)ا أن ويعم ونعم لماعلا وك ِ

 |١ ذه هيللادتسا يذلا ضل لعل( 3 1 ه هت راض ديز دن هو) خوفا

 ااديز ىلع“ ب راملا ةيراضلا هيلا دئسا ةناق هل ىو ندم ريع ىلع ت ترد

 ا محدالمناو اهب برضلاماق ثيح دنهل ةفرص 51 يش ثعقو ثيدحأ

 |١ لصفلا ةروصىف الخاد ناكلالاو اد 2 العاف ى هناك اذا كلذأ

 : مهوب اص نود زل ن2 ليلدبلءافال مزال بك أر هن كلوديك ال ضرغلأ|

 : لاقي العاف نوك, اذه ىلعو نك مهبراض ىرش را نع ىودو نأ

 ١!قإ رطلاب سبلل ةروصف مكلا تشي !اهرف سدلال ةروص لش عاب راتخاو )
 ' وحن ءزارتحا (اموذ م امض دحا سدو ناريعدلاعمجا اذاو) ىل والا 0

 | | لعفلا نيب لصفلا قة: مل هناكف لءفلا ند ءنطاك عوفرملاذ' كتم ا ظ
 :١ امه عاعجار بدق ىلع 0 ناك نلف 2 هلاصتا بف الصا قائلا ريهذلاو

 , (قرعا) نيريعكلادحىا ( اهيقدحا) اعوقرم اهدحا نوكم دعو ظ

 أ | لاصتنالا بخ ثرد هاا اهاظدا اول ديانا انعزا الو 2 الزل
 جي مو ا هروح



 7 0 « ١

 ||| (بئاغلل و طاملا)لءذل' (ىف) لبغيصلا ع يجف سباراتثسالا اذهنكلو
 ظ ةدحاولل © براي ذو غهاطلاىلا ادئسعو 9 ملاذار ؟ ذملاد>او ]|

 !) ْ ءاتلا ناو تدب سن دنهود : رهاظلا ىلا ةدنسم ٠ نو ملاذا (ةيناغا) ثنا

 ظ

ٍ 
 ظ

 ||| | وحن قرهاظلا لعافلاعم محملالاو ع وفرملا ريعضلاال ثينأتلا ةمالع
 ا ناك ءا اوس ( ا ةلطم ماكتمل عراضملا ) لعءفلا (ىفو) دئه تبرض

 ١ 0 ان اننؤ.وا اركح ذم دحاولا قوفوا ادحاو

 || ادحاولل (و) برضاو برضو رك ذملا ( 212 د>اولل (و)

 1 برضإ 1 رهاظلا ىلا نيدئسم م انوكي ملاذا (ةياقاو ىتاغلا)

 لوطغما لعافمسا ا اوس (_ةلاطم ةئصلاىفو) برضنت دزهو

 ارك ذءاعومجوا نموا ادرغمنأك ءاوسو لب طغلا لمفاوا ذه شم هفصوا

 برادض دي زكالوقك نادي ل ٌماَناو < رهاظلا ىلا! دنس نكي ىلاذا!ةنوموا

 |١ |نويراضنوديزااو ناتبراض ن ادنهلاو ناب راض ادي زلاو هب راض دةهو

 ]|| || |نيريعت! نوب راض ىفواولا و ناب راض ىف فلالا تسيأو تان رامضتادنهلاو
 ظ ||| رغتبناالا اهلاح نع ريغتنال راععأ او راو بصنلاىف ان نايلقن امهلال

 ]| (| |لعاقلا مساىف لماع وهامناو ريعضلا ىف الماع سبل انهه لماعلاو اهلماع

 ]| || ئاعض تناكولف عفرلا ف هيلع ناك ام ىلع قاب ريعضلاو هلل ءاف ريعضلاو
 نون رس 1ىفواولاو نب سضيىف نونلاو نيد مضت ىف ءايلانا ىريالاريغتنال

 || ةنثتلا فرح ةذصلا ىف واولاو لالا ىاام4فريغتتال نايرمضيىف فلالاو

 اعوذ رم (لصفنملا) ريمضلا زوال ىا( عوسيالو)نبريع) اتسدلو عججباو
 عضو نال هرذعت لجالىا 0 طارذعتلالا) ”ىش لج الاب وصنمو اناك

 (كلذو)لاصفنالا غوسيال نكما يخرمص خلا لصاللاو راصت+ اللرثإئذلا
 ىلع مدعن ا ذاهنال (هللء١اع ىلع ) ريصل امي دقن ىا (مدةلا)لصتملارذعتىرب

 | |١ (لصقلابوا) لءاءلارخاي نوكيامتا لاصتالا ذاهب ل فتينا نكمل هلعاع
 ١ | مكر بوا لاصتالا ىف اني لصفلاذا هبالا لصعال ( ضرغا ضرغا ) عقاولا
 دجولال هل اع قذحاذأهنال هل١اع قدح ى ا (ئذملا ار نضرتل 'توشب

 ظغالا لاصتا عاذتمال (انونءد) هلءاعوا (لداعلا نوكب و') هل صدام
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 او>!ىلع ةلاد قحاول رخاوالا فوركلاو اماهجاناوه نئنا ىلا تناىف ْ

 م ا ع ولا © ا ااو رب "نا عمجاو ةشنتلاو قا ارقالا نم .

 : ى ص . نمض ) و لعقلا ىللصتملا لوالا ا مسقلا ناعمسق و هو لصتلابوصأملا ا

 ْ ارش سمارت ترس رض ىلا :

 مسقلا(و)ن : مج سا! رضاهم رس هر سبعا صعد سعت كب سط 1

 نكنا اهكنا. كنا مكنأ | كنا كنااشنا (ىتلا )وح لمفلاريغب لصتملا كلا ||

 ظ 11 انأبا (ىلنا) م !ا!بوصنملاىا (عبارلا) عوتلا(ونهناىلا) هلا
 أ ةريثك تافالتخا ىلناىفو (نهاناىلا) )هانا نكانا اكانا كابا مكانا امانا
 أ [ةبيغلاو تاطلاو ملكتملا ىلع ةلالدلل ق>اوألاو 1 وهريعد !|نا راتذملاو 1

 ْ 1 (و) ثينأئلاو ريكذتلا وعجلاو هيشيتااو دار ذالاو ْ

 : 10 الغ ائمالغ ,ىالغ فرخملاب لصنملا ل اعَم (ىلو) م الاب لصتملا لاثم

 1 لكر اك نو سا. لانك نول) لا ىلا 0 )و نيمالع هن 1

 تالدب نيظفلم 1 لا وعضو م4“ 2 همس 5-5 :اغلاو بط كلو ماكتملا نم

 دا ولا نيد فرامل تت سد ري# دف اهي سكو تب سك ناعم ةئس ىلع ٍْ ْ

 قيلاو نك كلا ىلا 3 هعل 0 لو ةلويسم امن رضريع< ا را 1

 ١ | هعب راظافلا ةسجخ بطاخحأ اوعضوو ثزؤملا عج او رك ذملا عتجباو ثنؤملا 1

 || اؤطغاو ْتنوملا ثملاو رك شننملا ىتثمل نيب كَرِششَم داو ودكم ريغ
 ا عب سوا طلت ىفريعلا ناق كللذ ىف بطا خلا مكح بُداغلا 1 ١

 ' ةيراج ا عاولالا ؛ . .اهنهإ عبو ثِد 0 فرد ءاس؟ |اوا مساج خال ممل 3 ا

 | بونت تئاللو'ة دون يطاضعللو نياق ماكت ا 0 اذه
 ا عاونالا نم لكن اك اذا ىنءءرسشعة بنات هلك ةرشع 7 : عومجلادا صو

 |١ نيعسل ذلك نيتسا هت نوك عم ةرشع ةناع ا ةريشع نت ةسما ||

 . 3 وقر لا مه ) اهرك ذي مالكل لوطأالت اد ا نبواللعرومالا كلاوتيو قمم 1

 ! اهونال اس مضر توضنملا الويب ( لات لقتل ||

 ١ || هدءرطو ىلارباكأ ابان فاو زوك لمعلا ع وهو لعءاف ع وذرملا. ةلضؤ و

 || هماكلارخاآىف ىذح اك لعفلا ظةلياوذتكااف لعافلاراتتسا راصتخالل |

 مي خزلا ىف ىذمام ىلع ام ىلع 0 قبااود نوكمو ىذ ةرهتملا



 هه.

 أ ىلع لد ثاريملارك ذمدقتامل هنال © هي ونالو © ىلاعذ هلوقك مالكلا فايس
 || ريعذيف ءاجاماف ىمككلا مدقتلا اهاو ىؤءم هرك ذمدقت هناكف اًثروم همنا
 || ةصقلا مب ظمتلا دصق هر كد مدقتيناريغ نم هب'ججاعا هنالذصقلاو ناشلا

 زلبا كلذ نوكيف اهريسفتم سةلاىف اهعقو ىظعيا ةمهبم اهركذب
 مدقتملا ثيدحلا ىلا دئا_ءلا ركح ىف هناكراصو ارممشءالوا هركذ نم

 اجر هبرو ديزالجر معنريع# ىف لاما اذكو كب ط نيب و كنيبدوهعملا

 لصخنملاف لصفنمو لصتم) ناعسق هليفامىلا رظنلاب رعذملاىا ( وهو)
 | )ب اهنم ءنجلاك نوكيل هلبق ىرخا ةلك ىلا باتريغ (هسفنب لفتسملا
 دنع اهلاط:ه تناام وح هلءاعملار واك ناك ءا وس رهاظلا مسالاكو ه

 | |لفت_لاريغ لصتملاو ) كابالا تب سضام وحن هل رواجم ريغوا ةيزاخلا
 ا هيت م ركب و هب لصتيل هل ىذلا هلءاع ىلا جاتا (ةهسفن

 ا (رورجتو بوص:+.ع وف رم)ماسقاة ثلث بارعالارا.تعابر هللا ى'( وهو)

 || ع وفرملاىا ( نالوالاؤ ) اهيلا رهاظلا ماسقناو رهاظلا ماقم همايقل

 ||( لصفنمو) لصالا هنال ( لصتم ) ناعسق اهتم دحاو لكب وصنملاو
 | هنال ( طغف لصتم )رو رجلا رعضملا ىا ( ثلاكلاو ) لاصتالا نم عامل
 | لاصتالا نم عئاملا فرعتسو لصالاوه ىذلا لا_صتالا نم هيف عنامال

 ١ لصتلا ع وفرملا ( عاوناه سجن )رعطلاىا (تالذؤ) ىلإءث هلل اءاشنا

 | (لوالا) عونلا ل صتملارورجتاو ل صفتملاو لصتلا بوصتملاو لصشتملاو
 ظ مولعملا د>اولا ملكتملا ةغيص ىلع 0 ريع ىل هاملاع وذرملا نعي

 | |نييهتنملاىضاملا لوهجم ادحاولا ملكتما ةغيص ىلع (تب سضو) ىضاملا

 ظ ىلا هان (و) ىضاملا مولعملاة تاغلاعجج ةغيص (نب رض ىلا) امهلوا
 ٠ روبن ال رلكتملاب ادبامناو ىنماملا لوهجلا ةيئاغلاعجج ةغيص ( نيرمض)
 هروصو لكلا نود هبال يتاءلاريعد رخاو قراسعملا فرعا ملكتملا

 0 تب رض محب ريض اع سنط تبسط انب ريض تب رس اذكه فيرصتلا

 000 00 الح رش تبر شم ورا, د دو تغب راغب رع
 أ || |ىلاانا) لصفنملا ع وفرملاىا (ىتاثلا) عوتلا (و) لوهجيلاسايقلا اذه
 ريعذلاو نه امه ىه مها اوه نكن اعا تنا محنااعا ثنايا ( نه



 نملاح دعاق عج دوعفكعقاو عججاموفو هلوقو هيلع عوقولا لجال هرظنتنتو هيقرتريطلا هريذقت ىركملا ىلا 4

1 

 ه ل والا برضلا ىلا نيلاق ملك ىف زوو هنمنل و 07

 تاكربطا نع اهب نوربعي نويد 5 وام ينعالا ا هبريعيال باقلالاةذهّنالا ١

 ةرسدنكملاو 8 ص 2 اهور نئضلاب لاق أ >< باكلاردص ىف ماك

 ةيوعج# ميطاو ة ةحوتقم لأ -:هلجرف ءارلا لاةباكاهريغىلءوا لرد

 1 هرخآ فات 2 النا ١ )هان ىلع كمون رباو 53 ملا مكحىا ) 007

 هرخا فات 2 دقذا | (ىلء١او ءلا قالت +ال) لد اهاطدال 0 لارخآاىا ١

 ملا ىا (ىهو) دي ز نمو ى سا نمو لجرلا ن هو لءاوعلا ىفالةخالال
 َّت ال وص ولاو تازاسن لد ءاوسأو تا عدلا ( ريكا راس معان نأ :انلاو

 كل (تاوصالاو لاعفالا ءاعساو تانانكلاو او تاكرملاو

 تاوصالاب كيا ف تاو ضصالا تحي ه هردصتل ا لادقالا

 د يا لاق امئاو (ةنو قررا صعب و) تت اوصالا ءاع*ءانال

 هيثم اءاعسإلا نا سب ىف ب : باوبا ةناع هذه فاه ضعل لد د

 اذاو بارعالا ءاعمالا ىف لصالان ال ءانيلا هلع نما هن ءدحاو لكادشالو

 2 [اين4لرحا نيد ر خانيتلعن . كلذ 89 -] ديد ا را ىلءاي يهنأك

 ةنيعملا كال دع 0 لو 3 || ا سلا لعصا ناف 2 را ىلع ءامملا

 ماكتم هنأ نام 5 1 عضوأم ر روذلا ا ) نييقابلا نو نود ثري“ :خااملاهنا

 نأ عوضوم اناناف هب بطا_ل يطاختوأ هن ملكش , لك « دارملا ليقو

 احا او م <10 لغد دمقلا اذهب جر و ا ذأ تدي هبماكتب

 ) لك ما اقوا انوا )اة طعم بت اعل ةعوضوماهلك ةر 0-2 "اغلا ءاعسألا ناف

 سلفا بد ا كراك نلو ةرهاظأا ءاعع الادب هلا اذهب حردو

 نءارزك دعم دعتاان وك ناو ءملا عدقتلابو ودب ز همالق برض لئءاريدهو ا |

 أ | ه-ايعب ظفل نم موهفماما ىعملاكللذو ظفالا ثيح نمال ىنعملا ثيحأ |
 ( لدعلاوه 0 صن اذ #« ىوقتلل برةاوه اوادعا#ىلاعت هلوةكا|
 0 !.ىوءملا ب نم مدس 2 هناك 9 او "دعا قايبن هل : هلوق ند موهغملا (غ

 2 ضع ىف اذك# مام علا تم 3 ث اك ىرشإو # ىوهر حب رلابهت فذ

 1 دلتا 0 2 هناك 3 نم( ناتو هيون نعى

 1 مدعي دار | يوب حوا ىنعموا اظأ) اهو اطو رشم بئاغلار 1 مدقب

 برسذ لد د اعبي 7 انف اهأ اظوقلم مدقتملا نوكيام ىظفللا
 د همر 33 3

 هرمادأم ناسنالان ال ه>ور ة تبل ىا محور قاهزال هريطظدنمو . ١5 2 ةيقرتم هلو># وأو نيا هيقر عا

 لديلاىف حورلا ةيعب ىا قهر
 ىذلايفادكمي رابط
 4 نقل حادم رع لا داره و

 عاوز ايه ىنا لوقب ناب
 ةباه هوذ هناوان ركب لتقىبانال
 عقبالو دحا هلبا_قبال ةعامجألو
 ه>ور عزب ّىح ريطلا هيلع

 .ىطظذال مظنلا ةريعل ىلارظنأف

 لالا ةقيقحي معا هللاو ةراقيلا
 كزانلا نتآانا لاقع دارا
 فاطظعء ناك امزكس شب ىركلا# |

 ل م ىذلا م الناب ىفرعبلل

 ا فرضا

 ديز لجرلا براضلا و ماللاب
 ج رهلا رحخأا نم تيبلا اذهو
 نأ طاقسان ىو ذحلا سد.سملا

 نلويع اهم هز وق ناع اهم نم

 انه نيد سه ناوعف نايعام

 انلا نوكس هيقرت 'ئرفاذا
 هلا هج اح ال نك هروسخللا

 قطافأ ا
 نوكي نكاعاقم هي .ةدجو تدب :لك |

 هيذ دجولام نوكي اكرفاولا نمإل

 نالرغارلا ودخل ل

 م و ىلع لع ماكسلا نم نلَع أهم :

 اذ_ه ىف دجو دقو ه هرضضا

 هأ رد نال ةد>او نكيع.ةهه تدبلا :

 د 0 هن ز وا ىلع هتقرتوأ||

 نزو ىلع بوصعم هوادبتاو

 ةفوطقم هلو رقو نايع اقمأ

 ضو رعلل لوالا ب رمضلا نعال '
 نمإ © ىثنملا 0 ةداعيكووب :



 ا [ردصلاو ثيوشملا ىوطل ان جرارطلا نم اذهو ال قاذك هان سكو هَدْوْرورعب لع هل-مخل ءامع «

 هلرهغا ىنع' ىلا ا تيءااو ىلوالا

 رظشلاو روطشم هرخآ ىلا

 لوق ىفاك تدبلا ف صن فذح
 (بتلايلام اذ ٌنِحر # ىسل دنالا

 هثلاثلا ضورءااوهو# دعوم نع

 جاهام ## هلوقكعبارلا برضلاو

 # اخهع دق ا وع2و ان اًرحا

 ريخالا ءازطاف نأ انو ط شم جيو

 اذكو ب رضلاو ضورعلا' وه

 ضعءبىف اذك كوهنملا ىف مالا

 # سصبب ىسادنالا ح ورش
 0 ستفلاو عساتلا تدبلا ع

 ىدسالار ارش وهو رعاشلا لوو

 #*# رمشإ ىركللا ٌكراتلا اانا #

 اناف #3 اعوقو هيقرن ريطلا هياع

 ىريكلاوهريخ كراتلانا وأ ديه

 كراتلل هيلا قاضم اظغل زورحم

 الحم تختم ةنظتل ةفاشا
 ناس ىفطغ نمشبو هل وعم

 نوكحرزا عدإالو ىركلل
 1 مكحىف لديلانال هزمالدب

 كراتلا ىنعملا نوكرف لءاعلا

 بأن ند هوكل 0 داكرشإ

 عم هنأ صدقو دي ز براضنا

 نيد قرذ اذهو ءارغلل اؤ الخ

 لد_ءااو ناسلا فطدء

 ىلع تفبلا اذهب د اهدذسالاو

 رعطلا هيلع هلوقو قرغلا اذه

 ءاناعجنا كراتلا لوعفم 1

 الاو ديد كنا ريصمأ ى

 ه لاح هذ قرت هلوكو ا

 وهام هيداريزا نكيو ديز لجرلا براضلاو < ماللاب ةفرعملا ةفصلا
 ظ ناب ف طع ناكحاذا همهححىنااخام لكى' باءلااذه 00

 ظ | هئاعجاذإ للا ىلع الج اب وصنمو ظفالا ىلع اله اعوذرمه ني وتاب
 ا رهويطالوالا نعملاو الدب ه:اعحاذا مضلاب ديز مالغان و ناس فطع

 ظ |الا مدنا دجلا اذهو ىئرملا مسالا ىا #4« ىنتملا »© ديفا قاثلاو

 || ىنبملا مسالا فرعيالو قالطالا ىلع يملا هيهام فرعت نأ

 |ىا (بسانام )ىئبااظذا ىملادخ ىف ركذ هنالئمملاب لل ان رعت ناكل
 ْ ماللاربغا مالاو ىضاملاىلءفلاوافراوهو (لضالا ىم) بان مسأ

 |لصفدقاو ةيسانلا هذهوه برعملا في رعت ىف ةيغنملا ةهباشلاب ذارملاو
 0 لصالا نب . هلا 2 ىنعم مسالا ن 9. م<2ناامااهناب - .سانملا هده لصفما بحاص

 كر هلم 00 ةزيش ىعم 06 هنأو لإ 5
 ظ 1 ما تا 7

 )0 ١ 111 يا ب لا

 ]||| ةهباشملاباط+ ا فاك عقوم عقاو هنافموعضملا ىدانملاك هلدشاام عقوم

 | ٠ الأع دوم قدح هحو ىلع هريخ عم ) هلك ع ريغ عقووا ( محعلاب أرد

 ||مالغو ديز مالك ةدودعملا ةيفاضالا تايكرملا نع فاضملا اذهىلءف
 |برءللالباقم ىبملاناكالو برعم هيلافاضملاو يم ركب مالغو ورع
 ىنبملا ناك لصالا ىنبل ةهبا_ثملا مدعو بيكرلا نا: سما هيذ ريتعاو
 طقفا<ههدحاءاؤتناب وااعم !مهئاغشاباعا نب ىعالا نيذهع وه هيذ ىتناأم

 بيكرتلاو ةهباشملركذ بدترت فاتخاامنأو ولخلا عنا انههوا ةملكف

 ١ 5-5 عفدوهامميدقتلاراثيااريخ أتواعدقتيملاو برعملا قاف

 ااهنوك دس هر اذا ا بك دج :.ه جملا ا املا ) هناعلاو ١ ةكرشلا

 َّ 17 (فقوو) كياذلا تلك 1 0 و مذ و مد ا هد سص

 03 مكاو نس كءلابو برعملا و ىئيملا نأ فعلا 0 وكلااهاو

 هلال 2

 011+ ناك نا أو يقدم هه فر 5 هنال 7 5 العا ناك نا 17 م

 1 ا داع هاعو هور كلا ريدا لوقا ىذرلاناذك ارق هانم أك نط هيؤكل هيلع * كتسملا ريعكلا ن م لاح وهف

 ١ باعلالا . ١ ولو 1 طل ا هلاك وتاكر دعانا

 ا ديال

 ا
000 

0 



 صقةخولا هللاب مسا ناقل لوُق 6# نورمشعلاو نماثلا ثدبلا

 و ل' هفالاو 0 موأ هم ناد هلق مسقا ( رش ناك نا م مالا هلرغ :

0 

 ا|لاثف را ىناثلا لولدم رع اذا د وفعم اهذ عناملا نافأ

 ىلع كابعو كم نئدعاو ئصت ىشرتشاو ك_فصن كت زشا| ١

 12 ناسلا فطع د راس#لا ىنلب سطو رالا كن 6

 || مضو) ةعضأا نع هي زرتحا ( ةفصريغ )عب 0 وتلا عجب لماش ( عبات )|

 مزلبالو فو رملاب فطءلاو ديك أتلاو لدبلا ء هيز رتحا ( هع وتمأ ظ

 1|لصحنا 086 7 ١ لب هعوشم نم محو نايم ءلا فقطع نوكسانأ كلذ ن أ

 عديق دارش الا ىلع ا,*دحا نم لص ملاضيا اههع اعجا ٠ ندأ

 | | ابا ناف( رع ص خح وبا هللاب مسق' ثم ) ىناثلا نم حوا لوالا نوكيتأ |
 فى طءرعو هنع ىلا ءثهلل !ىذر باطلا نإ ا اديني 37

 ىبارعاىتا هلا هتضقو هلثايب|

 لوي ل ءجو ءاسطبلا ليق:ساممت هريعب لم ىبارعالا قاطناف هلم ف ١

 | لعذل ىداولا ىلعا نملبقم رعو# رخل ناكن ام هللا هلرفغا # ربدالو

 أ ذخاؤ ايقتلا : ق>قدص قدص ع يللا لاق رد ناكنا مالا هلرْوغا لاقاذا
 هريعل ىلع هلي ءافع ةيقن ىهاذأف عوف كتلحا ارنع عرض لاَعَف هدب 1

 ثيحئنم ىا ( اظغل 0 م )هقرفىا (هلصفو ) هاسكو «دوزو
 || كلوقناف (سشب ىركبلا كراتلانباانا لثمىف ) عقاو ةيظؤالا ماكحالا |[

 |١ لديلان 2 1 هةءالدب ل عج ناوزاج ىر 4 نابفطع# ىللد+نا رمش

 يل لا راثلا ثاانا ريدقتلا لووك لماعلارب رك مكحف

 هياعو#؛اعوقو ه.ةرترعطلا هياعا# هرخ اودي رتراضلا و شاعت 8 ذا

 || هلوذو لاحوهذالاو ريصملا نعم هاستلعجنا كراتلا ىلوعذم ىاتريطلا |||

 نم لاحوهذ أديم ناكناو هيلعا العاف ناكنا ريطلانء لاح ةيقرتأا|

 ” | ك1 راتلا تياانا لثع دأ ارااو قيساعقا نيبثدعف اههنيب ىونعملا قرةلااماو ْ ا

 || منع ىلاعت هللا ىكر باطلا نرد واف

 ١ ايذاك هنظف هلم ءاوءايقن ءاشعءارب دّدقان ىلع قاوديعب ىلهانا لاف

 | | بهن نماهسمام 6# رع صخحوبا هلل ايمسقا # هريعب فلخ ىثمي وهوا

 | ه هلافي ّصأ ىذلا م قرغلا ناس فطع ناك املك شب ىركبلا
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 ة«ردالو ب بن 0 000 8ع 2

 واوان عوفىسهوباو هب قاعتمهللاب

 وهوا صةح ىلا فاضم هلعافأأ |
 ىلع هب 2 7 ارعاب ل وعدم :

 هل ناس ايف ردو قفالتخالا]

 ئإبهلا , املا صغخحوأ نامنأ

 داو وهو هلمهلا داصأاو ءافلاوأ وأ

 نيم ٌوْملا ريما تشك دش الا

 ىننلا هب ٠ اك باطلا نب رغأ ا

 ص وم اهلاىف م مالسلا هيلعأ

 لعفامسو ةيفاناهسمأم ىفاموأ

 ةقاعتم ريغ ةداز نمو ل وعفمو|

 اظغل هب رورخحت بنو ىش| /

 ايهم لعاف الح عوفيموا
 ديالا دحا نم ىت ءاجام ىفاك |
 لوب ناب هللاب مسقأ سد

 رب كاوا تا ةنامهللاو ١

 ىرلاب بهنلا ةقاثلا ىلا مجارأ

 راوظربدلا شآء دابز ايط كنود

 مهلا هلرغغا هلوذو قالوا ءانأ

 مهالاوه #ئء هلل اىطررم# !ءاءدأ

 ىأ رد ناكن اهلوقو هللاان هلصا|

 هلءقو هلوذ ىف بذك رعناكنا| ا

 ٍِك رع ىلا ىنارعا ىتا هنا هتصقوأ

 لاَعُف هنع هللا ىذر باطالا|
 1 7 3 3 1 ج م مئاوؤا هير لءاف ند كاي عقاو عجج اعوذوو هياعوو نشيل رولا | وَأَن ١ | ظل هان 1 0 : 1 |

 هزطوهإ مى دسأو ءايعراو دج ءاربد أ 3 : : 0
 قاطناف هل_محي اب 0 ا ف ,ةرام هلو : |١ ٠ هب رهتالربطلاناذ قهرهبمادأم نا سثالا ناله>ور ناهزال هيوّرم هلوح

 لبن ساهم هريعي لمس ىارعالا
 هع وهو لوعي لء+وءا !ىطملا|

 1 مهلا هلرفغأ لاقاذا 319 ىذاو لاالعا ٠ فو 7 كل[ نصنع ولا هللا مسقأ ##هريعب هش

 ؟ ءابيشن ىهاذأف عوف 1 ةلخار نع نع عض لاف هدب ذخاف اب هنلا نىح قدص قدص مهلا



 ظ - « 2 ْ

 ىلا ةيسنلا بجو ثيم ' ةسبالم ) هزم لذا ىا (”لوالا بو هانز

 ءاذتا اكتم .> هط2 لك + لب .عاودالاوجا هلسب الملا نا هاسزلا ع وتملا

 تاعالاة.سن نوكتيو هناذراشعانال هاهصراتعاب 5 عد دي زنوكيهنا

 فال هبوثدي ز رس نينو انك واللا هناويض ٠ ند ةفصصىلا هريس كب .قنلا

 دير ىلاترضلاا : 4 كس نأ همالغادي ز تن سؤ ه هزاع 0 : زب رس

 (ههريغب ) طاغلا لدب بان نم نوكيفدي زرعغرادعا اه: كى مزانالو ةفات

 لخديف هأزجوا هنم لدبملا لكل دبلا نوكريغب ةساللاكزتنوكتىا
 «ذه ىلعءانب هنم هلادبأ نوكيو لد.ملا نم 007 هنم لد.1ناك اذآام ف

 أزج سدا رد#'!ناب ةشقاسنملاو هكلفنمعلا ىلا#ترظن وح ةدبألملا
 لثم هلاثل درونا نكعو لاثملاف ةشقانم هيفزوكسوهلب .هكلف نم
 ةرابق جربلاناف هيف ةشقانملا هذيل لاحتال هناف هجربدسالا ةجرد تيأر
 لكلا لدن مس ملواسءاخاعست لديلا اذهل ءمج ىلاغاو تاجردلا عوج نع

 «ذهناف برعلا مالكىف هعوقو مدعل لقلب ةنردنو ةتاقا نضعبلا نع
 نوكيىا ( دصقتنا ) طاغلا لدن ىا ( عبارلاو ) ةعونصم ةلتثمالا

 || دعب) امه*:: ةسب الم راش عاريغ نم لديلا ىلا"ىا ( هيلا )تنا دصقتْن أ

 ا 0 اعوح (نيثر نما تورك 5 : تب رود (ناكفزعم ( 5 :هلدملاو

 ل[ لدبلا تءذى'(ثعنلاؤةفرعمنم) ةلدرء(ةركتللذتلا( تاك اذاو)ديز
 أ || هجولك نم دوصقللاريغنم صقنا دوصقملا نوكيالثا باو ةرككلا
 ةيصانةيصانلاب لثم)ةراكنلا صن نَ هيفاىلرباج اكن وكنا قصب هبقاؤتاو

 ا |نوديزا و2 (ن روم ر)كوخاديزقءاجو(نيرهاظ ن رهاظ نانو 2200

 1 الااناتن :رمطلو+خاوادي زهتب سضكوخاو "- نيفات#و) مهأنأ مه ديقل

| 

 لإإؤان  "0"

 ١ 1 د ملا ىا ( ناب ركاو) هم لد.ملاوهو لدي /اهخب ا ) ا -:طاغنا

 0 مالغلجرىنءاجو ةبذاك ةيصان ةهيصانلاب وح (نيفاتتمو)كالءالغلجر

 1 0 اغلا نمالا) لكلا ند لك 10 وول م
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 هيلا بسن هلاق مايقلاانههن ع ورتملا ىلا بسنام الق ديز ىلا مايقلا ةبّسنإ
 ديز ع قد ضيف انابثا نكاوةد وصقم عباتلا ىلا هئيعب مايقلا ةيسنو ايف
 ةذوخأللا ةيسنلا نافع و.تملاولا بسنام ةيسذب هتيسن دوصقم عبات هنا '
 ةيمش دصشب نأ نكعوىئلاوا ترانس الا ندوب 0 ميعا دملا 5

 ىاثلل ةئطوت لوالان وكي + 3 انا 1 ىس ىلإ 59 :.سبذ أيقن ا 5-0

 | هنم لدبملالكوه لدب ى ("لكلالدب ) ةعبر اعاونا لديلا ىت' ( وهو )أ

 اهلئمي امهم ةفاضالاف هنم لدبملا ضعب وهن لدب ىا ( ضعبلا لدبو )
 دحا لاعشا نعابلاف بيسم لدب ىا ( لاعشالا لديو ) ةشضف ماكيف
 هبوث دي ز باسود هنع لد.ملاىلع لديلا لاقشااما رخ الارع نيادملا

 ( طاغلا لدب و ) هيف لاتق مار ارهشلا نع كنوائسي وك سكعلابو ا
 بدسمملا ةفا ضالبق نم ريخالا ىف دفاضالاو طاغلا نع بدسم لدي ىلا

 (لوالالوادم هلولدم)ل كلا ل دب ىا(لوالا) ةسبالمم ىتدالتسلا ىلا
 دبي زى ءاجو# نيفدارتءانوكيأ اهثامو هه دعت ناال اناذنا دكت عب
 حراشلالاو اناذناددهنامهف اموهفماغاتخاناو كوخاو ديزذ كوخا

 نيب و لكلا نم لكلا' لد, نيب ىلج قرف ىلرهظي لن آلا ىلااناو ىلا
 نام ًاولاقامو لكلا لدبالا:نادبلا ف ظع ىرااللب ناٍبلافطغأ

 فالي هعوبتم نود ةب_سنلاب دوضقملاوه لدبلانا امهنيب قرفلا
 لوالا وه دوسقملا نوكيذ نيبملاعرذ نايبلاو ناب هنا نايبلا فطعأ ا

 راسىفالو طقذ ىت اسئلاوه لكلا لدي ىف دوصةملانا مئالانا باوافأ ||

 اوديربمل مهذا رهاظلا هباوجىف نيقمحْلا ضع لاقو طلغلاالا لادبالا |[
 لصا+لاواياص'ادوصٌقم سباهنااو دارا لب الص [ةييسذلاب ادوص ةمسيلهنا ١

 تنجو لالا ىلادائسالا هيف تدصقنا دي زكلوخاىنءاج كالوق لثمنأ

 ىلادانسألا هيف تدصقناو ناب فطع قاثلاز هلاحكضوتو هع ىناثانأ

 ذئيحو لدب ىتاثلاؤ دا_:سالا ىف ةغلابمو هل ةيطوت لوالاب تتِحو ىتاثلا |

 هيلادا بالاوهدلاصا دوصقملاوا اهبنادوص مهي لصاملا حطوت :اانوكيأ ١

 ءىح ى ' هورج) نضءبلا لديك ءلالدب ىئ (١ ىلا هلاو )رهاظ قرغلاف ةئطوتلادعب

 نا لدي ىإ ( ثلاتشلاو ) هسأق اعين تبرمف وفا هنع ل ديملا|

8 
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 ةروصلا هذه ع عقوالو لعافلاب دك ًاتلاوهىذلا هسفن سد”ال

 ريقطلا نوكأ: زاوإ عوقرملاب ريعذعأ ا ديؤاعاو هيلع بايلا ةيقب ىرجا

 ةو2 ل_ختملاب ابهديك أثالب نيعلاو وتلا ىو رف بوتضيملا

 ا ديكاةزاوع ب لكصغفتماب وسللامدعل كلسفن كبك ر مو كسه كتب زم
 كيفن ذي تيزاو د لصنع هد 1 الب نيعلاو سان لصفتملا عوفر ما

 فاما عاوذ ةراادي 1 اول نيعلاو سلا د.قاما و:لُّسللا مدعلماق

 |ستلامدءانوءججا ملكا ؤاجموةلاو < لدغ :مايههك ًاتالي ني هلو لكب
 نقفناا قالك الل لماوعلا ناسبلي نيدجاو الك نال ليع.ة ايديك تلا
 تناسق ءي( هاو 9 او عتك متكالو) ريشك اهذايلبامهناو نيعلاق

 )|! | تاملكلا هذه لمعتست عب ( عوجال ' ممجآل ) روهّللاوهان ىلع ةزمهلا محن

 1 7 )ل ةيعجباوهو دوصقملا ىلع اهم لدا هنوكسأ ةلاصابال ةيعبتب ثاثلا
 اه رك دول دعمت اواءوجا ىلعىا(هيلع )ب وح اوويتجكا نتي ( ماش

 عنءل (فيعض ) عجبا نك ذ نود ىا ( هنود )هيوخاو عكحاىا
 || نودي ةيعبتلا هناش نمام ركذ موزلاو ةيعجلا نعم لعام هتالد روهظ
 || دضف ىا * عوبتملاىلا بسناع دوضقم عبات لدبلا 3 لصالا
 |١ [نوكنالىا ع وتلا ذودىا( ةنود)ع وهلا ىلا دست اه ةيدسلا هب ا

 ةيسيللا تيكن لب هيلا سنام ةيسشن ءادشا ةدوصاقم'ع وتلا ىلا ة.ثلا

 ]| هيلا اذئسم هيلا بسنام ناكءاوس عباتلا ىلا ةيشنال اديهمتو ةئظوت هيلا

 كادي زب تدرمهو كاخا ادي زتن سضو كوخاديز ىقءاج له هريغوا
 فاطعو ديك أنلاو تءنلا نع ع وتملاىلاي سنام دوصقم هلوقب زرتحاو
 هلوعبو هيدوصقم ع وشملالب هيلاي سنا ةدوصقم تسيل اهئالزابلا

 بسناب دوصقم هيق عوتملاناق فو رملاب يكن يول

 ١ 8 |ن الينا بم الكف !ةارالشلا داصقو ه 050 4 ع 5-5

 || دح' ماقامل 5. الادعب ىذلا لدبلا لوا الد !ذهليقناف يملا اذني
 1 ١ مايعلا مدع . هلا نشنام# كيسا رمعلو دحان هل لدي آب 1 39 زالا

 | دحاىلا بسنام هدأت 0 ةيتشلالإ يزل ديلا وللا
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 | (اهسفن )د>اولا ركذملا ف ( هسفن لوقت ) دكوملاعوبتملاىلا دئاعلا
 || ثنؤملاو رك ذملاة تت ىف عجبا ةغيصدا ربا(امهسفلا) ةدحاولا ثنولاىف

 رك ذملاعجت ىف( م سفنا )ام متزشت ىفامهاةيعوامها فن برعلا ضب نعوأ

 | | ىع'امل( ىف لاو )رك ذملانملقاءلاريغو ثنؤملاعمج ف(نهسفنا )لفاعلا|
 ْ ( اههالكى نيل ) اهناثك ثلاثلا ىعم نب رمتلاك ابيلخت نيلوا ٌكيءلاو سفنلا|
 (ىنئلاريغا روك ذملا 1 (قانلاو) ثيؤلل نهرو اكد ؟ نزلا

 (دلكاو) ف) دكوملا عوبتملا ل كاعلا( ريعضل ها تارااءججوا ناك ادزرغما

 | و ( مهلكولا ياك هدفي هصلا تأ ردو : ((412 )دل ضاع كلا تأ رقوعأ

 فال“ اب (و) هلك ءاسنلا تةلطوخ (نهلكو) :يلكو ) مهلكديبعلا تير رشا
 أ( ةلمهلاب عضباو تال متكاو عججاىهو (قاوبا ,ىقاويلا)تاملكلا( ىفؤيصلا ) ظ

 ةدحاوا 3 !ثنؤملا ف ( ءاهجج)ودحاولاركذملا ىف ( عجالوقن ) عانوا الا
 وما عجج ىف ١ ورك ذملا «ادورس وءججا) و ةعاجلا لبوأت عججاوا|
 - او عش ن وعتب ١ ءاشعت . عتباو عك ف وعتكا ءاسعت "< عتكا انْ

 ا|ادروم ( ءازحا وذالا عمجاو لكب دك ودالو ()عصب نوءصنأ ءاعضصنا

 ركذ ىلا هءاحالو ه.ذالا نافدحتال عاعجالاو ةياكلاذا اعجوا ناك

 مج هلال ءاززجا ءازجا نصت ىلو ةءوتكت هدارفا ظحالي ملام ىلكلانال ذارفالا|

 | اهةاريقا م نيف 8 عاجل تاتنزكدا تو 210 هديك اي |

 لكب ديك ألا ىف نوكنتل ديعلاءاز.جاك (امكحوا) موقلاءازجاك (انسحا]
 || يعلات ديعلان اف ( هذكدرعلا تيب رتشاو رتشاو مهلك موذلا تمر /2[ليم) ةدبام عججاو ظ

 ْ ىو طلال رع نيش يلك : ديكحملا مصيف ا
 1 نكح ىف اسمك الو اييسدإأل هنازحا قارنفا ةفح مدعل ( هاكديز ىتءاج ْ

 ! (ندكتسووا ناك ازراب ( لصتملا عوفرملا ريعذلا دك ١ اذاو ) 'ى هللا ظ
 |١ الوا رع !١كلذ ( ( دكأ )امهب 2006 ديرا اذا ىا'( نيعلاواسنلاب ْ

 أ

 ْ قنيبتلال كالدالو اما ا وهو لصف ّء هيك ادع ريعذلا ما 8

 داسفنوإف ىدز ككحادن 0 ٠ كيسا اديك مقواخا وا 2

ْ 

 ظ

 ظ
 : هسفل يد ين لا و :ركأف ن نكتسملا 0 "كادك وي لوا ذأ

 , 1|[كييففر( كيمض قنا ثب ريض لع )نيعلاو "ستان ( لصتاع



 ه4

 م4 "ءنراو مه شنو م الكو هراوخاو عججاو اك نت عه 1 هوتلا اذه

 اذه تفرعاذاو دك أتلا ظافلا عيجنم ضرغلاوه اذهذ اهو و

 هلرقب ديك ألا يوجع هه لديلاو فاطعأو ةودأأ تئنصلا حجرخا لود

 ةفصلااماو هنا44 جور رهاظف فطعلاو لدي احل 'هق وّسملا عاررب

 مجمضوت امه دافاو اهع وّشدىف 00 ىل ةلال دلل اسهعضطو ْن الو

 1 وهف ناندلا فطع اماو عضو ان تسل مدضاو ما ضءبو اس يعوشم

 ظ لوعشلاو ةيدسنلا ىفالن .كلهففحو ع 000 اررذي وهف هعوت٠ءحضوتل
 (ىلغذا) ديك أانلاىا لاىا (وهو) هحرش ىف ىآقد :صااهر 1 نأ لصاح اذه

 بوس مى 0 ىوئعمو) ظف ظعالارب ركدن 000 هلوصخل ظالاىلا بوس مقا

 ا طفالارب رك ) هم (يلخذلان) ىعملا هظد الم . هلوصأ"ى ئعملا ىلا

 دز ديز ىنا اجو ) ةديق» هداسعنو لوألا لخةالارركم ىا ( لوالا 6
 طغالا رن رك مكح ىف كلذ نافاثا تبرمضو تنا كدب سل“ طوباس

 زويل هنال ةغلاخلا ىلا ةيعاد ةرورمضلا ذا ظؤللوالل اغلا ناك >

 ديك الاوه ىذلارب ركتلاال افاطمري ركتلاىا (ئراغو و) الضتم هرب ركذ

 الجو اذوُرحوا ال انعقاوا ءابعسا ( اهلك طظافلالاف ) ىجالطضالا

 ىلغذالا ديك أتلا ىلريعذلا عاجرادعببالو كالذريغوا ةيدسيقت تاك يضوأ
 اذه نم دوصقملا ن وكيف ءاعسالب ظاسفلالا صيصخو جالطصالا
 نسأل( و)ىون 500 16 و ظاةلايوصاصتخا مدع ميمعتلا

 ا ةنيقن ىهو) ةدودكتأو هد هدول ود دوا (ةروصخم ظافلاي) ص- :زع (ىونعملا)

 ليقو ةللمهملاداصلاب(عصباو عت 2 و عتكا و عججا او هلكو امهالكو هعيعو

 | لم دارشالا 0 تزالعلا 0. اكلا هذهل عمال ليق ةمقلا ل

 0 وهو عتبان * او 2 م ء تقلا لاس ى' قرعلا عصن نم

 0| ا 00 (نالو 5 2 ايدي أنلا ا "فاعلا

 : | 00 1 1) انو هشانو ا ) 3255 هعيمصضص قالتخإ)

00 00113022 



 ! « ا

 تس بفطعل اذه زو هناو (ءارغلا االخ) نيفلتخم نيلماع ماعم
 رمت شالواهيلع:ذراولاهلثمالا لرأيالو ةروصلا بسحب اج ام ةقيؤللا

 عم فطعلا كالذ زاوج مدعو اهربغو همع! لب عاملا ةروص ىلع

 مدن ةروصقالا نعي ارع ةرخلاو اديز رادلا ىف ناو (3رع 8 ناو
 : زوطارمصتفاو م عمالكىف هديل ب وصخملاوا 4 وفرم ار يخأتو رور#لا ش
 عاملا دروم ىلع رصتاقب صايقلا فلاخام نال عاجلا ة رو ىلع
 || ةروصلا هذه ىف ةقيفملا يسبق طءلااذهزو هي الهناف (هي وييسلاو ةاخ)

 و هبازنعا ىلع هيلا فاضملاءاقباو فاضملا فذح نيءاهل مدل لباضي' |
 ةرخ الار ةرخالا ديري هللاو اندلا ةويللا ضرع نوديري ىلاعت هلوقأألا
 صاررشب مبان ديك ألا # ةرخالا ضرع .ةءارقلا ضعف ءاجاكأ ]|
 هريثءاررعم ايان هلاح لع نإ عماسلا دنع هراشو هلاح ىا 01 َع . 1
 ا

 مقدلاما كالذو ريخال 2 وتااوهدسملا هذه هيلابوستملاواثوسنملا | ٌْ

 نوكي عؤدلا كالذو هاذا ماكتملاب 0 عؤدلوا عماسلا نع هللا ررضأ

 نط عش دل وا دب ز برمض برسذوا ديز ديز برض وج ظغالا ري نكس
 يهوتلا_هفد ليّسق لتق ديز كا اوةو<2 بوسذملا قاما ازوج هب عمابسلا ظ

 | | اهلل ركئاضيا ذئي> بيف ديدشلا برضلا لتقلاب ديرينا ماسلا
 || ب سناعد هناف هيلا بوسنملافوا قفا ىنعملا ةداراىف كش ببال ى

 | | صالاريمالا عطة ىف اك هنا ةلعتم ضعب ىلا .هتبسن دارملاو "ىلا ىلا لعقلا
 1| برض وحن اظل هيلا بوسنملاري ركب ذئيح بجي" همالغ عطقو
 ا دبز برضو نعم هرب ركيوا هعاقم موشي نعال دي )برم ىادي ز دي
 || ةيسنلا ف عوبتلاصاررشام ديك تلا ىا ( لوعشلا ىفوا ) هنيعوا هسفن
 || عماسلا نظلا_فد هدارفا ع وبتملا لرعش ىفوا ءانرك ذ ىذلا لوصف:

 || سسشان اريقتك هناذ هدارفال هلوعث ىف لب هيلا بوسنملا سفنف الازوُ ظ
 | |مقدنيفاهضعب ىلا ةيسنلاديريمناعم هيااوب وسنملا دارفاعيمج ىلا لع

 سيح ١



4» 

 ئ ظ 1 مكحيف فوطءملا نا لجان مو نمو ىأ ( ) هس, نمو 0 0 2100 عو

 5 معه 13 راه تن 56 (قزحيل) عشب ونود ام اف ه ءلع اع قوطعءملا

 افوطعم ناكل ضفخوا بدو اذا بهأ ذى ) عفرلاالاو اور بهاذأالو

 فوطءملا ىف 5 ولاريعكلا ٠ نعهولخط عت موهودي رابح نك اقع

 أدع اهد_ةماريخ نوكينا ىلع عذرا نيعتو ام مسا ىلا دياملا ةيلع

 ناكالو هنهعتامالو :هلخخعا ىلع لخلاف طع لبق نم نوكروو رعوهو

 بضغيذ ريطإ ىذلا مهلوهب ةضقوشم ةدعالا هذه لوعي نا لئاقل

 فوطعملا بضع 1 لوصوملا قا دوعن رعد كي ,ةريطإن أف ب انذلا كب ِ

 بط ةيذ ريطب ىذلازاجامناو) هلودب هن ءباجاؤريعذلا كالذ 4 010000077

 ا! انهلئاذ ىا (ةيبيسلاءاو) بيكّرلا اذهىف ءاقلاىا (اهنال بايذلا ديد
 ىلع اضفن دري الف فطعلاال ةيسسلا اهانعم نوكي ناي ةيي.لا ىلا ةيسن
 نيتلجلا لم انهنكل فطعلا عم ةيبيسلا اهانءم نوكيوا هدعاعلا كد

 ذيز بض غيؤريطي ىذلا ىنعملاو ىلوالا ىف طب رلاب ئةكيفةدحاو ةلمجك
 ديز ب ضخيفريطي ىذلا ىمملاف ةيئاثلل لوالا ةيبيساهنءىهش وا بايذلا
 هنارعطإ ديز بض غيفريطي ىذلا ىاريعك هي دردعب نا ن كى :وباىذلا هىسأ

 1 (نياماع ( دو+و 905 ءازي فعلا عقو اذا ىأ ) فطعاذاو اذاو) بايذلا

 ( | يجراش ضع لاقو د>او فطاعب امهيلويعم لع ناعما فظع نأ

 9 ىؤغللا ء.انء ىلع: لو# انهه فطغلانا ىدتعرهظالا ٌتابللا
 ال] لع نيدراشلارثكاو امهيلوم** لع ناب نيلماعلاو < نيععالا لاما
 || |ىلود**ىلعال نيلءاغ ىلو مف ىلع لاق امناو نيلماع قودع* ىلع ىنعملا نا
 ال | رنك !ىلءالوا دااخورعوار عدي ز برضو اقافئاراج هناف دحاو ّلعاع

 نوكينأب ندد ريغ ىأ ( نيفلت#) هعانتما ىف الخال هناك نيديأ

 ]| || دي ز برسض برض لثهنا مهوتي ن ةيهو عؤدل كللذو لاؤالا نيعريغ ىف كلا
 م) [] |ديذ لماعلا ددعت مدعل هنم سبا هتاعم بابلا اذهزم !دئاخ ركبو ارع

 : ١ الكام مهأو ةىف عقو اك ف طعلا كالذو هلدبك أ:ىتاثلاو لوالاوه لماعلاذا

 )ل ١ انيس ”ىأ سحا لك ١ ## رعاش | لو5قو## ةماش امض الالو رع ا

 1 ]هنكلا زاجرهاظلاب س< ناكناواذ هذ ## ارانل للابد ةوترانو #4 أها

 كد



 : #3 ألا ني.س# ”ىبرهاٌلكا ) دواةوباوهو نكألا لوف دك 4 هي نورشعلاو الا ثتيبلا 7

 راسجلا ةداعاريغنم كالاجج كب تبعا وح هم لادبالاو كلسفن كب
 ةداما عمالا ىناثلاىفو لصغملاب ديك أتلادعبالا لوالاف فطءلازج لو

 هضعب وا ع وسملالكاما بلغالا ف لديااو دك نيعديك أتلاانلقرالا
 ه:ع نياصفنمالو [ئهع ودم نييبنجانانسيلا مف ردان ليلق طظاغأا و 0

 ا.ههطارفف ةحاحالف امهع تم نيدو اههندب لصاف لاح مدل

 فوطءمللاناف فطعلا فال ةدئاز ةيسانم ليص ىلا امههعويشمىلا

 ليه نم هيف ديالف فظطا_لا امه لابو هيلع فوطءملارياغي

 قراتسللا ةداعابو 2 وذرملاف لصقعنملا لصتلادكأت امهتلب ةيسائم

 لزوج اف ) هيلع فوطعملا مكح ىف فوطظءملاو ١ هيلع فوطوملا

 اراري>ا فوطءملاىف ايفنمأ| ||
 ناف ماللا نع ه درك ثيحى همك> ىف سداو ىل+را ىلع فوطعم |
 ١ دوعقموهو ءادنلا فرحو ماللا عام جاوه مداللا نع 0 ىذتعبام 1

 نييعتلا مدع دص 5 ركشلا رب نفسا مادعمو ةاشبر 5 اماو ف و9 طعملاؤ 0

 || ذوذشلا ىلع الجر هب ركريعد ١ ةراكن ىلع لومتوا اهل هلك وةاشبرىاأا

 لاوحا ىف هياعفوطعملا ركح ىف فؤطءملااذكو هاش ةل#و ةاشبرىاألا

 || تر سمو حن ىف رورجلاريعضلا ديك أت اضرا زاجو لصفنملاب ديك أتلا مدقت

 ا فوط.ءملابسانب و لاص الا ةؤارمص نعع وفرملا ل صتملا عب رخخاروردجلا

 |١ ىفاك هيلاراجلا ماعكناب رو رجلا ءيسانم ىوذو لصف نلاب هديك أس هيلع

 |١ نوكيالنا طرشب هليقام ىلا ارظن هل ةضراسعلا لاوحالا نم عشك و

 | ارظن هل ةضراعلا لاو>الا نم انلفافاو فوطعملا ىف ايفشم اهيضتةبامأ
 | |[تارءالاك هسؤن ثي> نم هل ةضراعلا لاوحالا نع ازاريحا هلبق ام ىلا |

 || اهيف فوطعملا نا عجلاو ةشثتلاو داريفالاو ريكشلاو في رعتلاو ءانبلاو
 || اهيضتقيام نوكيالذ ا طرشي انلقااو هيلع فوطعملا مكح ىف سبل

 ١١١ | ثراحلان اف ثرااو لج راب اأو لثم نع

 ١ | هيلع فوطعملا لكم فاو طءملاناك نا هريغو هسفنىلا رظنناب هل ةضراع
 ١ فرب> ىلارظذاب ديز مضنالو رو دب زائف ف واطعملا ءا:ءتجواذهلف

 نيبس# هلوق ارانليللابدقوترانوأ
 هل ءاؤؤ م ولعف عرا_ض» لءد

 لكو لوق ىلع ب اطال ها
 لوالا هأ و بءفم مسا

 ةنمهلاو ؟ىارسعاىلا فاسضموأا

 ؟"ىرماو محب وتلاو راكن الل هيأ
 لا قنايألا هل وءفم ىن ايلا

 ىا ى نأ لكح ني.

 لكش ىف وه اهم لك نيي:ضظتا]|

 رجلا ران هل وذو السعر لجرلا|

 لوالا*”ئرصما ىلع ففطعأ

 لكلا هيلا فاض ٠ وه ىذلا|

 نيم عرال_ضم دقوت هلوقوأ

 هلا لعفتلا نم لعاغالا
 نيكاستلا ىدحا ىذح دو ود

 ةفص تلو لازتو ىظات فاك أ
 ىا ىف ىنعم لهالاب ىف ءابلاورانإ

 بصناب اران هلوؤو للللا ىف
 ىال ا لوعفملا ىلع فطع
 هند اه كس الاو ني # بسك

 ا ذه ىف ىنطع دق هلا ىلعأ
 ىلو ميعم ىلع نالومعم تيبأ ١

 لك ا_ههو نيفلت# نيلغاعأا

 داو فطاعب نييسحن وأ
 فعلا اذه ل_؛هز ملولوأ

 اذه مجصعلا رعاشلا هراوخاامل

 مل مهف روهجملا اماو ءارغلا دنع
 :ء ل د.>اولا قرا نال هوزومل
0 
 ةفرءموادرغم هنوكى دي زلثمو رعود سفن ىف ةفرءمادرذم هنوكىلوءادثلا 26

 لا لثماذهو ت'هن امن اوءف هنزو براقتملار خلا نماذهورعشلا ةرور

 ١ || ةفرعم درغماديزنافديز لثهسبل هلل !دبعن او هلل اد.عوديزاب ىف«ؤانب عشماو
 ىلع لوم هناب هباء اوباجاو ِط : 0

 اسم
 ربة رك قو لقال و تلادلا



 اكتم كنب رمضو ايوصنم الصم ناكنا اذكو اسفل رباك كبد و

 اهلا ) لصفنمب ديك ارىلا[_مهيف ايوان ىنعم ناك 5,4 ادن زو

 1 "016 صف عفيناالا ) نم الغو وه بر د زو ل ا تدب رض

 اارلرتىا(مروركف) هيلع ف طع ف طعام نيب و لص اع وقر اريل

 الاادك لاعلؤب راصتخالا نسف ل طغن :!ادوج ون مالكلا لاطد و هنالدإ كلا

 وا ( ديزو مويل'تب ضو ) فطعلا فرح لبق لصفلا ناك ءاوس

 ةرئازالو انؤاناوه فوطدملا ناف اناناالو انكششاام ىلاءذ ةلوقك هدعب

 |لصفتل ايدك يدق هنافدكرزو 4لاقامناو ىلا ديكأتل فطعلا فرح دعب

 نارمالاو دك بالدقو نوواغلاو مها هيف اوبككف ىلاءتدلوقك لصغلا عي
 ظ 3 0 2 نيبرضن كلج 2-1 و 8-0 دابكاب

 ْ 1 7 0 عا | رور جلا رمطلا لق طءاذاو) مقالب :هتوزوج

 أ |لعافلا لاصتا نم دشا هراك رو را ريعذلا لاصتان آل امسارا ناك
 ْ رورهلاو هلاصقت زاج 2 اريعد نكي نا لعاغلان ال هدف لصتلا

 |ضعب ىلع فطعلاك نوكيذا هياع فعلا هركف هراجْزم لصفؤتال

 اركؤي قح تارعملا ف*ىي اك لص نم ريضرو رحل سلو ةملكل !فورح
 أ(هلع وفرملا هراعتساىفو لصتملا ع وذرلاىف لعام هي اع ىف طعي مالو ! هب

 ١ ةلا كرت زاوج ىفالا هلريث أتال ل_صفلانال لصغلاب ىئتكيالو ةلذم
 زوصتتال همدعل لصفتلاب ديك أتلا نكعال ثيش راتخالل لصفنملا

 ا(نذ و كبت ر سهو ) لوالا ل« اعلا ةداماالا ب قف هب كغ ا

 (لوالاب هرجو رركم لماعلاو رورجتاوهفوطعملاو دب زنيب و نسب لاملاو
 1 االا فاضيال نييذا كنبو 00 مود ليلو ىنعم مدعلاك ىناثلاو

 اىذلا اذهو هللاب كف دل فرطاةفاك ىناس.ءاب ةزلخب ليقو مدعتمل
 ١ ' رطل ايهذمر تخالاو سلا لاح قراخلا ةداطأ مول نعا هانركذ
 لاحيف ةداعالا رن نويقؤكلا زاجباو ارارطضا اهكر مهدنع زو و

 لاطتلا ع وفرملا ديك أتزاج فيك ليقناف راعشالاب نيادتسم ةعئتلا

 طرشش 1 كا قامو 5 هنم لا ذيألاو مهلكى واج وح ىف

 ْ *أ مدقن

0 



 هي 11

 خسف ديزييواهم طور 000 ا رتل
 | الا ىهطع نوكينا مزليال نيش نيب فطعلا فرح طسوتن آلا
 أ ةنصلا هذهلخدل هعوبت.عمةيسنلابدوصقم هلوق نكيرلولف لوالا ىلع ا

 ةؤوطعم يبدأ ةهطلا هذهنم ىهو فوطعملا د> ىف للواامت 4+ نأ
 : فودوملا نيد واولا عاوقو ىلا زو+دق ليقو اهتأم قءإف :
 || قنصملا مك>و فاشكلا نم ةديدععضاو »ىف ق وصللا ديك أل ةفصلاو

 ماكجحي

 || دلوةىف نورذنما ماو ىلاعتاةلوقنا ءانشذسالا ث>ابمىف لصغلا ح سىشفأ
 || هلوق تك اوافذني رقل ةفص نورذتءاهاوالا هي رق نمانكله'امو ىلاعتأ
 لاو هلا ف:صمأ ا نع لو ة_ةملا هذه لثم هيف لخدلا طسوتن عبات ا
 | طسوتي عبات لقاعلاو ملاعلاديز قءاج لثمىف لقاعلا نا ةرذاكلا ىلاما ىفأ
 : قيدحلا ىلع فطدا سدو ةرشعلا فورالادحا هعودسم نيبو هنا
 || فطاعلا لود نسحامناو ةيفيصولا ىف هيلع ناك ام ىلع قاب وهامناوأ
 || فطعلا د> ولف رياغتلا نعامهندب املا ف وطعملاب هيلا نم عوثل

 || مهضعب لاقو فوطعع سل هنا عم تاؤصلا ضءب هيف لخدل كالذك
 أه ذاهتاالدا تاغصلا ىف ةفطاع امه هطسوتللا فو رطانال رظن هيذأ
 ةةطاعريغا امج ىف كالذريغو بيئزنلاو عولبا نءاهريغف هيلع لدتام ىلع
 || هيلا ةيعادةروضريغنم ديعب سها باكترا اهريغىف ةقطاع تافصلاىفأ
 ||( لصتملا ) رورو بوصنملال ( ع وفرملا ريعلا ىلع لها داو ١
 اا هلع فطع 5 الوا ( لص ةنعدكا ) ل_صغنملاال اًريدسموأ ناك از ْ
 | | هنا ثيح نم اظفل هب لسصقاامم ناك عوفرملا لصتملانال كللذو
 || | عقلا نءءزيط اكل عاغلاو لعاف هلا ثيح نم ىنعموهلاص ةنازو الل صتم
 || ةّرلكلا فور ض*! ىلع ف طعولاك ناكدبك أتالب هيلع فطغولف
 || ناك ناكناو ليصتملا كلذ نيلي ظي كلذب هال لصفنك الوادكاف
 : د. كحصأت هب لصت ام هدارفازا وج لود ةويفطلا تح نو لص عنم
 ١ | نالديكأتلا اذه ي عفضءاانوكينازو الو لالقتسا ع ولهل لد ء
 || وطعملا اذه نوكيزا مزلي ناكف هيلع فوطعملا مكح ىف فوط
 || تئاالا برام وحن الصقتتم ريعضلا ناك ناذ لطاب وهواديك 8 2



 هلال( ضيبال. اذهب تررم فعض ) سنجلا نادب ماهبألا عفر ماللا
 سنج نو د سا4# صال ماه ضيبألا نآل م هبا سنج هب ني ءديآل

 1 ف امد ذاءيااراش +1 انا هني هنال ( ملاعتا اذهب ثررض رسحو )

 دصقىا(د دوصقم عب 5 فرملاب دس ٠ .© فطملا 0

 ة.سئلاب هلوققمالكلا ىةعفاو ا (ةب سذلاب هم اى ب ةعساوا ى”ىلا هتلسأ

 وه نوكباكى ( هعوبتمعم ) دوصقملاز دولا م00
 قءاجودت اهب ادوصقم ايضيا هعو تأ نول 51 علا .كالت 0

 هييط هيلا ئل اذ. سن دصقدي ز ىلع فوطءم هنالعبان وريعت هور عو ديز

 ةيسطب كالذك ةدوصقم هيلا'ىهلا ةيسننا اكو مالكلا ىف ةعقاولا ىلا
 زارن>اةيسالابدوصقم هلوقف ةدوصقماضإا هعوسشموه ىذلادي زىلا

 دوصقملا لب ةيسنلاب : دوصةمريغ اهنال عباوتلا نم لدبلا ريغ نءأ|
 هعو تهنوددوصقملاهنال لدبل| نعءزاررحا هعومتمعم هلوقو اهتاعوتمأ|

 نالواواماوءاو نكلو لبو الب فوطعملا هعوبتم عم هلوقب ير ىلق
 (بهالكأل ع وبتملاو عبا_تانمنيىمالا دخااهعم ةيسنلاب دوصقملا

 رك ذددط ولرك ديالو اة لاا دو صعم عوبتملانوكي دارملا نابب + و

 || عورتملا ىلع عرفلاك نوكيالزا ةيسنلاب ادوصقم عباتلا نوكب و عباتلا

 أ |فورخلا كالت هيلع فوطءملاو فوطءملازا كشالو هيلالعتساريغنم| |
 || |امزمواعج هركذاع دحلا مالو ىنعملااذهباعم ةيسناابنادوصقم ةتسأ

 0 عبانلا كلذ نيبىا ( هني طسوتي ) هلوقب حضوتلا ةداب زل هفدرا
 ورا مسقىف ( ا هايصقن 305 هرمتعلا فر فورا د>| هعوّتم

 طولا هلوعب فتك :لو (ورعو ديز ماه لد 1 >3 هلل أ اًسشنا|[

 ابر 0 فور ازال ةرشملا فورا دخأ هعوسملب و رشدي
 ةلخادلا ةفصااف ريبدلاو رعاشلاو ملاعلادب ن ىلءاج لثم تاؤصلا نيب

 امهعب دحا ناتج اهل ريبدلاو را 6 0 ا 8 علم

 اعبي رخاو هيلع فوطعملا ةبيعش هل ةعءبان دي زل ةغص اهرنوك

 هذه ىلع قدصي وا_مل ةعبات ةمدقتملا ةفصلا ىلع ةفوظعم اهذوك
 لح رسل نينو 42 ماد و عب 2 كولا < 2 ةعضلا



 د 160 3:

 بأن 0 0 اههريغو ماذلاو ل داملا فصولا محدوملا فيصولا ىلعو

 مايق ىلع ةلالدلا وهو نهض ولا عم رعضلا ف سدا هبال ( هيف والو (

 ضعء!ق عش لهاكو اهب عم ماي ىلع ؛ت'ذلا ىلع لدي هال تاذلابى *عيما |

 ضلارك كذيمل لاقو دىطرلا راش لارذتعا اذهاوهب ىئدودالو هلوق حلا

 وا هسقو ا« صخافوص ولاو) هلوقب تالذ نيب هنال ريعضلا فصوال هنا

 ةفصلا نم ةيمولعملاو تقي ره طاطا 5 ةقرعملا فوصوملاى ا

 ةغصلا نهلك انوكي ناب :ىلصالا دوصقملا هنالاهزه فرعا ع
 نايقسأل نا 9 لقاالف اهنملكلا نكي لوا هنالاهلاب واسعوا فب رعتلا ىف
 اسهفرعا نإ نإ ةاحلاروهج ا هب وشس نع لوقنملاو اهنم نود'

 تالو طصوملاو مدللاب فرعملا 1 هر انثالا مسا ء مالعالام تاروكملا

 واس موأ صخ*>ا قوص ولازال جان 5 موىأ ) هع 5 نمو ) ةاواسم اههنيمق

 هنا لوصومل 1 ىلا مدللا ىذدت نا ( هل الا مالااوذ فصول | 1 (

 1 وىب رعلا م ماد مان ماه ٍس 0 اللا 0 ف اماضبا

 بحاص لدا 8 وحن ةطساوالب ماللاب فرءملا لد ىأ( هلثملا

 فب رعلنال 0 قداس ةطساوب وا سرعلا

 عقاولا ف قالا ىلع هنم صقئاوا هيلا فاضملا في رءتاواسم فاضملا

 عقوولفم اللا ىذ ٠ نص خ*خااهذاف فرا 2 سى دا هريعو هب و مدس إد

 بهذدملااذه بحاص دنع لدياا ىلع لو وهذ صخا ريغلاتعن صخا

 ترره لة ء(ماللاىذب) هراشألا مسا بانى (اذهبا.ئ مو مائل اامناو)

 لوصوملاو ماللا ىذب هفص وز اوج ىطتقي سايلا نا عمىل>رلا اذهب

 لصا يس باياا اذهىف عقاولا ( ماهبالا ) امه دحاىلا قاضملاو

 الر هماهبال هل ثع روصتيال هعقر دب رااشلو سنجلا نايسأ ىذتوملا عيضولا

 نمةراعتسالاك هنال هيلا فاضملا نه فن رعتلا بس كملا فاضملاب قباب
 لجو هيسفنىف:ذيعتلماللاوذ نيعتف ريققلا عياتحملا ند لاؤوسلاو ريعتسملا

 ىذلا دهب تررمه لثم ماللا ىذ لق ملص عم هنال هيلع لوصوألا

 ىذباذه باب فصو مالا نا لج! نموى' 0 ندو 0م ركلاىامرك
 أ

: 2 ١ 

 . ظ ظ

1 0 
0 7 
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 موشن لدم هب راج عا لدربو اهونا موه لثم اهونامئاق ةأ سها تر سهو

 لثم هئيراجرادلاىفةئاقوا مئاقوا هراذ ةروم**و اروه*م للجرب و هني راج

 لغفلاك ىفاويلا ةسمطا ىف اضيا فوصوملا لاس فصولاوهو لوالا
 ىلا دنسإاذالعقلاو هفذوصوم علا عجارلا هيف نكتسملاريعدلا هلعافنال
 عجبا ىف نونلاو لقاءلارك ذملا عجبا فواولاو ةنتلا ىف فلاالا هولا ريعطلا

 براض لج 1 تلق كالذاو ثنؤملا ةدحاولا ىف ثنؤدو ىلسلا ثنؤملا

 نيتب رامض نيأ سماوذب راض ةأسماب ونيب راض لاجربو نيب ر'ءضنيلجرب و
 نوب رضي و نابرسضإو برمضي لءذلا ىف لوقتاك تابرا_ض ةوسنبو
 اسئاقمكملا اذهب ىناثلا تصصخ مف نيرضيو ناب سضتو برضتو

 دعت فوصوملا ىلا نيذصولا ةنسذ ناب ماقملا اذهىف ىلدالادوصقملا
 هجرختال ناكو ةرشعلارومالا ىف هع لوالا فصولا ناك ألو اهمدعو

 مكيللاب هيف فتكات فرعامل ةيعشلا هذه نع ىف 'وبلا نسما ىف لعفلل هتوماشم
 هما ىف ةيعشلاب ةيلع مكحام هنأذ ىناثلا شدولا الخ ةيءتااب هيلع
 هط؛اضنيب ىلإ طوبضمريغ هناؤ ةيعتتلا مدع مكمل هيقى فتك ل لوألا

 مدعدنءهلاح نييئيل هدمب رهاظلا ىلا ةيسنلاب لءفلاك هنوكدهل هديعبت مدع
 ىاويلا ةسملا ىف ا فصولان وك لجا نهوىا ) هك نمو) ةيعدشلا

 اضيانسحو هنالك د عقب نسحاو (هنانعدعأق لجرماق نس >) لعقلاك

 (فءضو) هناتع دعقتن بح اك قيقحريغ ثنؤم لءاملا نال هناطعةدعأق

 ىنثلا نهالع ىفاطاو هناطعنو دعوي ةل'زيعهنال (هنائعنو دعاؤ) لجرماق

 ندس>حريغ نه (زوح وز فيءضطامهر ها ظ ىلا دنسملا ىلععلا ىف عومجلاو

 كنال نودعاقك ضيا ا_هجب دوعق ناك ناو ( هنالعدوعق) فءضالو

 هتيسانعو لعفلا ةنزاوم نع اظغاعب رخ ىلعغلل هباشملا مسالا ترسسك اذا
 ىذلا هنادنع نودعقب لثم هنا كغ دوءق نك ف تبكي ال لدعلا نال

 ةيذرالا ىلا ةيعسالا نهواولا جر نا الا رهاظلا ىف نالعاف هبذ معجا

 ًادتبملا ىلع امدقماربخ لعفلا له وارعذملا نم الدب رهظلا لع وا
 فراءملا فرعا بطالاو ملكملا زيي نال ( فدصولال رعذأاو (

 بئاسغلا ربعك امهيلع لجو مجضوتلا ىلا امهل ةجاحالف اهكذواو

 * و3
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 ا عب نا محدنال ىئعملا اذه ىلع لدا اجلا رخالا عضا ولافف و

 ةركذلا كح ىف ىهىتلاا ( ةيربخلا للباب ) ةقرعملاال ( ةركثلا فصوتو )|
 +1 دجوت كالذك درغملا ىف دجوتاك هعوش» ىف نعم ىلع ةلالدلان الأ
 ليوأتبالا ةفص عقنال ةبئاشنالا نال ةيربخلاب ةلوا ديقامتاو ءي ريخطا
 قده س*ىا هب رضا هه ىف لوقم ىاهبرثضا ل رق ءاج تاقاذا م ديعب

 طب رال ةركنلاىلا عجارلا ) ريعدلا) اه (مزايو) هب سخضإ صحوت نال

 ةيتخا نوكت ظبارلازيعذلا ا_هيف نكيملاذاو مام هوا لجر ىتءاجوحت
 1 ز لحجر قءاج لم هل ه8 فص هناا محدالف فوصوملا ىلا ةيسماب

 لجري تررصو# هيذئاق لاكىا ( فوصوملا لا فصو و) ماع
 قلعتمىا (هةلعتم لاو ) هةصو لجزا لاح نسكلاذا نسَح

 0 وح ) ةقلعتم بدل هللض# 8 راسعأ ةوصإ عي فوص وما

 ناك ناو هيو نعم ماهل نس لدحزا نوك ذا ( هءالغ نسل

 فوصوملا ىا 0 فوصوملا لا تعءنلاىا (ل والاف) ايرايشعا ١

 اءذر (بارعالا ىف) ةعب رأ بيكرت لكىف ا_هن٠ دجون رومأ ةريشع أ

 ريك فنلأو مج و ةيشدالاو دارفالاو ريكشااو فير عتلاو) ارجو ابيصتو ٍ

 لوعتك ثنوملاؤرك دملااهيف ئوتسو ةيفص ناك اذان( 00
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 ١
 )ا
 ا

 لجرك ل وءفءىزءءاضيا ليعفوارو.صةأساوروبص ل برو لعاف ىنعنأ
 ةءالءكركذملا ىلد ىر# ةئئؤم ةفص ن اكوا حبيج ةأ ساو خرجا
 (لوالا ةسملاىف هعيش ) فوصوملا قاعتد لاح تعنلاى ا (ىناثلاو)أ

 بكرت: لك ىف اهنءدحوب و ريكذتلاو في ريعتلاو راو بصتلاو ءذرلا ىهو ْ
 دارذالا ةسهخ ا_ضراى هو ةريشءلارومالا كلثند (ىناوبلاىفو) ناك

 ىلار اغني ىنعي هب ههبشل ( لءفلاك ) ثينأتلاو ريك ذتلاو عجلباو هيندتلاَو
 اًركذم ناك ناو لعذلادرشاك درؤااعو#وا ىثءوا !ادرفم ناكناذ ةلعاف

 ربك ذتلا ىف هلعاذ ل هغلا قناطر امان وجو ةقباط ل كفالي ايقيقح اتيْووأ

 ثنؤي واركذيالوصفما.ةيقحوا قيقدريغاثنؤم هلعاف ناك ناو ثالاتلاو

 دعا نيلجرب و همالغ دعي ل ثم همالغ دعأو لجرب تررع لوشن ناوج
 مهذالغ دعقي ل ثم م عذالغ دعا لاجرب و امهامالغ دعقي لثم اههامال ِ

 ارتمم



 م

 | اهاد#ال هسفن دي زنىنءاجوا همالغو ديز ىنبعاوا همالغ ديز ىبعا
 نيب ةييكرلا هئيهلا ناو ةفصلا الخ اوتاعو تءىف ىنعمىلع ُكلالدأ|

 ةدام نا ىف اه ' اعوشم ىف وعم لوص> ىلع كال فوصوملاو هوضلا

 لجرك ةركتااىف (صيص :( 9 لاغ تعتلا ةدبافىا ( هتطافو ) 08

 نو (ءانثلا درك نوكيدقو) في ىظاادن نك دفرعملا ف (عجضوتوا وتوا) ملاع
 رم (وا) 72 (وا) محرلا نورا هلل امس وح ميد وو صرص# دص ةريغ

 لدم هديك أنا ف رح (وا)ع .حرلا ناطيذلا ٠ نه هللاب ذوعاوح (مذلا) ٍِ

 ناك الود اولا ت لينك أه ا 3 * مب يشن: دحو اذا (ةدحاو طق ا

 ظرش قاغتشالا نا نيب وكلا نمريثك مهوت تاقتشملا فصلا داوم: بلاغ ؟

 0 8-5 د نكي 5 0200 اوأنق جد د ىف :

 ا ق:كملاريغ عضو 1 0 0 ا يسم ا ا

 ىا (انوع ع ) ع هدف عقاولا ىنعملاىلع ةلالدلا ضرغا ىا ( للا عملا ّْ

 ىلءامئاد ىلع لدي ىلا ناو (لامىذو ىو لق 0 (ٍ

 بدحاسصام اناذ نا ىلع لدي لاموذو م. ةلبق ىلا ةيسذام ثاذلزا |

 عضاوملا ضءيىف لدي ناب تالامعتسالا ضعيف ىا (صوصخوا) لامأ

 ( لجر ىلا لجو تره لثم ) انعن هلءج حدبال ذئتيحو كلذ ىلع
 ىلع بيكرلا اذهل ثهىف هتلالد راهتعاب لجر ىاذ ةياو>رلا قلماك ىا :

 ىلع لدبال كدنع للجر ىا لثءىف و انعذ عقب نا معد هياوجرلا لاك |"
 ناف (لجرا اذهب ) تزرسملثم ( و) اتءذ عقب نا محدنالف ىنعملااذهأ ١

 000 تا'ذلاةيصوصخو ةديعم تاذىل ءللج راو ةمهيم تأ دىلع لدب اذه ٍْ

 لأنا محددال ىنعملا اذهىلع لديال تلا زخالا عضاوملا فاو اذنهل ةغص آ

 | ١ مهطعلو ةراشالا مسا 0 لدبلجزا نلىلا مهضعل بهذو ف صعفت 9

 هإ 5 ةعص عذوف ديز تاذؤف ىل اح ىنءد ىلع لد عيضوملا ١اذهقأ دهَف ا

 #0 قو

 ١ || هلاراش 17 ن1( دهن ) تاض لتقل كل نأ فطع هلا ىلا ||



 د 11

 ف هيلا بوسيألم ملكملادصقىف كك دز 31 بوسنملا ”ى لا نال ملاعلاديز

 ةقباس بار عاب هلرذو تد طعاو تننط با ىلوعقمىتانو اههئاوخاوناو

 تعي جوت طعا باب ىلوعش ىلا أدبملاريخالاعباونلاريغز لكلا جر

 ريغاوأ 0 بلاى لما ءلا نال ءانشإلا هذ.د 5 ةهدحاو هه ن ههلوذو

 نهو ٌأد_بملاىف الماع راص هيلا ادنسم ىضتقي هنا ثيح نم ىنعملا اذه

 هيل وعفم ْق مع اونطغمو هو انوئظم ىذتم هنأ تكل اذكو ةدحاو

 ىذتعي هنأ ثيح . تيطعء!كالذكو ةدحاو ههد>ج نمام هب اصتناسيلف

 ةدحاو ةهج زءامهب اصتنا سدلف هيلوعفمىف لع اذوخ انواذخآ |
 قباسلاو قد>اللا ىلا ةيسنلاب فن ىعتلا اذهىف ريتعملا بارعالان اعاو

 ىنءاجو دريالؤ اهكحوا ةقيقحا لوا اي ريدقتواايظةانوكينا نه عا
 تسبل انههلك ةظغلنامت امي رظلجرالو لفاعلا ديزان و لاجرلاءالؤ+|

 0 و دارفاللال سنجلاب و سنان وكرامنا في رعتلانال اهءقوم ىف

 نم هقباس بارعاب . نابوهو لك لوخدم دحلا او عباتلا ةقيفطلاب دودخنلاو

 نوصل د و دعو نوك 0 0 5 نسف اعماج نول

 عم ليسا د ا ةدمهل 2 7 ) هعوشمىف 2

 ةدام ةيصوصخ ةديقم ريغ هقلطم ةلالدوىا (اقاطم ) هع وم ىف

 ديك أنلاالو ةلبعو ديز ىنبعا كاوق لثمىف فوطءلاو هلع ديز دعا

 وج: نزيك قل نكت ذوب 267 ع 7 و رو م

 ا ناك ىريخو ارلاربخو عباوت 1| لشي آن لك هلودف افلطم هيلاال هعلأت

 , جب الث نيه ا 8 : م ل لأ نال : دارفا لكى دوددلا قدصدافالك هيلع خداام هنكلا هدداو هه> ش

 . 5 : (هريغر كن مدعل اهي يا راصخفا رهاظلاو اسذأغ نوكيف دملا ١

 ( | تالوق ل٠ يف لد_لا هيلع دري الف عباوتلا راسن ع زاّريحا داوملان

 : موعلا ىف لوعشلا عم ىلع مهلك ةلالدا رهلك موقلا قءاج كلو لثم 7

 | اا ع وءتملاف ىنعم لوص> ىلع 'هل_ثالا هذهىف عباوتلا ةلالد ناف
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 ىهو هلوعفمىلضفلا اذوفرعيأ)

 فيرضاو نووذ اهلصاوذ عجج

 راصف نونلا طّقسف ريعذلا ىلا

 هيداهشذسالاو لضفملا اذ ىعا

 نم اذهوه هووذا

 مسا ىلا فاضي لب رعضم| نكلدانسالا ةيظفللا لماوعلا نءدي رجلا نعا ءادتالاوه ّنأك ناو ىلا فاخيالوذ ظذل نا ىلعأ] |”

 ريعبل ا ىلا فيرضااعاو سند 1 9 ا : 7 طا ىلا ىن ضاامناو سنجلا|
 ليد اذو ل ليا 1 اذهىف ا ةيهدج رع ام عءافتراسواريلا ىف الماعر امص 0 ىذكتسب هنأ تح

 هنزو لءزارخ
 نا الا تارع 1 ع ن العاذنأ

 فوذ## هب سطو هضورعأ
 ىذا عه ني> هب سد قو 5

 كالذك ني وشْلا ضءبىفوأ
 ناذه ةةيةللاىف نكلو اذه

 هو رع انميعهضورع ناتييأا

 فوذ# وز امو رو ةملاس ا ا“

 اآدد>او 37 نوكينا زوج الف

 هقحىف 0 د ا
 ل كير ١ رم مي



 ٠ نوم ص ضام لعذ هيدقت || و ١ 2 ا هلوقوام باو وحج اضبا يئن نوف 1 ا توص

 1 د الأن وهل ءاق ن وذلاو اضرا

 (ح امش دلل هءةلاو هل وعوم

 الا ”ى#م ىلع هب داهشتسالاو

 كمواج تيأروك حو محاذهلاغف دب لث « ماجر ) ريسكلاو مضلا

 وج اذه لامذ ءذ ةزيمهلاب ) ءبيد )ل 0 )كجو م تر صو

 0 0.لدشم ( 5 اق أم تر سو لأجو ا 25 رو لوجو

 وه ترصو لوجو اوج كنار لوجو وب وج اذه لا_ةيفواولاب

 : تيأرو لاحو اج اذه ذه لا_ةيذ فلالاب ( اصع ) لدم 0و) لوجو

 هذه 3 محزاو+ىا (اقلطم )كاجو امد تررمو كاجو اجن

 هذه 'ىي لب ةفاضالاوا دارفالا لاح ديقمريغقلطم ةمب رالا ءاعماالا
 دب له نهءاجو ) ةفاضالاو دارفالا ىلاطم غ ن٠ لكوف. وجو 1

 تر سهو او تن 1 ند اذهلاقب ةفاضالاو دارذالا ئىا ( اعظم

 نونلاو ءايلاوواوأاب امك ءاوج

 ردفأ(نماذهو انيالاب هلوق ىف اك

 ةفوو# هنضو رع ناالا تار

 ملاس هيرمضو ىل_ءف نزو ىلع
 ضورعال مان اركض اذه نأكو
 ةيلاااؤه ىناالا هننم لولا
 9907 ىلانفا ضي الوذو) د هكازم) كاع بأدق كت ماذهون 4: 2 7 قى ب 0

 لضفلا اذ فرعنا ا## رصاشلا ا لوفكذوذشلا لس سلع هيلا ف.ضادقو 0 ناآايم ريك ضو رعلاو . جمل سيرا ساحل < فسر السم مجدل | يت يشل حمل ب او برعم دو ,ءإ

 لمعثا ناكل ساجلا مسا ريغىلا فا_ضيال ليةولو #4 هووذ سانلا نم 1 1 2
 ا كت اعسالاب كت نص هبل ناكدنال ركن لان رهضلا ص 0 |* نو 0 تييلا#
 ماصتخألا فن اهلطم رص ىلا هتقابط' ىفأك م اكتملا انىلا هتوارطا : 01 1 0 لوق
 0 هقاضالا٠ نءروذى ا (عطونالوا ) هملا انمار اتعاب صاخ م 2 ٍ اا ## ءوجولا هي لذشب لاه

 ]| © عباوتلا 9+ اهيلا هتفاضابالا سبل سانجالا ءاعمالا ىل ةلصو 1 لكلا نيعأ اديس ل 61
 0 3 5 4 5 ( هوود

 تاعوفرملا عباوت اه دارملاو 09 كلا ىلع لهاكلاك لعاوف ىلعأ فرطرءاشلاةداراى عمن مسالا لدؤفلاو ة مالا ىلا هيفصولا نع لوقنم مبان عججوهوأ | 2311010 د | يذلا
 أ مزال مكلاب !_ظهنال مدهمربخ

 ساألا نم ىلضفلا اذ فرعو

 حل ةتدن لق مسالا اسقان لآ كا ىلا تان صنملاو :

 . دج يقلب ا ارب مالا 2050000 ١

 5 فرءيالل جرن اكملا اذه ىفئئيعو

 ا 1 ال ههاس ِت ارعاس 1 ند هبارعا نيو 0 هقياس بار أ ل : مل لد ىد 5 ٍ ْ لذ ا مل هب 59 هلأ لو

 ١ .... شل ىلا .: 2 صدى هدودحوو .--- ب ي>و

 ا ظحولاذا ماعلا أف اذ ابن اجل هيصدخ# ( ةددحاو ةهج ّْنَم) 3

 ظ 0 لذقلاو 1 لأ

 ردق فرعءنا_ءاو لضاف ردق

 دوددملا دارذا 1 00 برص برنو نأ نآ 2 جورب

 ا! [لخدو هنماوجاإلا ةيئرلا فناك هقباس عم ظحواى م ل ناثلك) |

 1 سا ىا ) هةقباس بأر عاب ( سا هاا ع تيلاكاو ىناثلا عبالا هذ 5

 05 وهو هنأر 1 >نم هنارعاو هزم هنا نلا 7 1 ناك هتيم

 ةيلعاو ىه ةيصدخت هدحاو ههجد ه شأن اهه:ه لكى معو رااو عد د رل'

 1ا7اب77ببب7بباا909799979707007ت7خا 7 ناك نم ىاا هووذ لضفلا ىذ
 20 «ديز# 1 لعاف هووذ هلوقو لامكلاو لضفلا لبص 4 هدوجو لذي هنال هلثم لضفلا اذ



 لثم ةدحا 7 ةملكلاك وهاعق نياثملا عاعجال ملكتملا ءابىف ( تمعدا 51
 ءايلا قءايل عداو هو الل نونلاطةساو ملكتلا نال ا ءانىلا فضا اذا نياسمأ

 واولا عامجال( ءاب) و'ولا(تبلقاواو) هرخآ (ناكناو 0
 ,انةواو تيلق ملكتملاءانىلا ف ضااذا نواسم لثم ةيكاس لرالاو ءايلاو
 100 : اا املاه5 الاهل امر كو« ايلاف ءاملا 00

 ىسم ليوف اهل ةيسانملا ةكرالاب تكرذ اهريغت اسهليق ةعضلا ءاقنأ

 نياسهىف كلوفك احوتفماههلبقام قب هدد وا ولاوا ءابلال 3 تناكناو أ

 ماكتملاءانى'(« اننا مهذو) ةوجعلا ةقلل ىط صم ن نود طصم قو ىاسم 1

 سهلا ( ةتسلا ءاعسألااءاو ) هتف صقل اريتخاو ظ

 29 هلع فوذ#' درالب ىم دو ىدب لا ىنذبلعَم ناو ىح' لادن نا اكتملا |

 واوا ىهو !مه:5 لمغلا مالدرب )ىلاءىخ 701 (دريلازاجاو) ايسنم|
 ىناو # رعاشلا لوقب تللذ ىف كلسمتو ءاسيل' ىف ءايلا ماغداو ءاياهلعجو |

 ىنعمو اظفل ام4!راقتا بالا ىلع خالا لجو # رادب زاسئاوذ كلام
 ,اهك#لا لابعتساو ساةل' فالخ كالذن |, هحر نش. ىف ىفصملا هزعباجاو

 نونل|تطمس نينا هلضأف با عجج ىلا ا هب معان و دنا لع + هناعمأ ْ
 57 ىف اراصؤ : 5 انألا ف كوالا ثَعداف نآأ تعج اوةقاضال انآ 0 ْ

 انس الار ةنفورلعكلا * انتاوصا نييتالغ# رعاش 3 لوقىف اذكه هعجل

 قود اررالب :(ىنهو ىج) ركذلا جلا ةقارضا عاتمال "هلْداَم ه أ

 نعل قي , 1 هنال ىلاو ىح !ارع 0 ماكتلا ءان ىلا ةفاضالا دنع

 مهطعب همع ىلهنناو روه ب بهذم ٌفاا2انر وو دلال ام«ءىد 4

 ءابىلا هتفاضا لاح ىىف ( لاقي و ) همي رالا ءا_ى*الا ىف ىالخلا :

 هنالابعتسا در وعنك قو (زكألا :٠) .ادالاو بالطو دراب( )ملكت

 هةدئيصالا ٠ 0 هعطقد:عوا ولان ع ضوعملا ميل ءاهبا|هضعي ىف ) ةوا

 مو باو خالية ) ةفاضالا نع ةسللا ءاعسالا هذه ( تعطقاذاو

 كر" ملفا نين ا اَمَتلا موزالا ى' ( نينكاس آ) ثانلروصلاو

 1| ف ا ندخل ![

 نعت و ضرع باو خا فلا اذى (ىباد جاد ) ملكتملاءاب ريغ ىلا |

 كا ( لوقت ) عقادف انوا انا ناقو 0 نكون معسل يق

 نءىا(ام هن حما دق نيت 0١ نكل(و) ثاثلا تاكرللاب 8( موني ْ

 # ,نورش-لاو سمانا ت دبل لا *2*

 ردد رادب زا اوذ كلام ىلاو ع ىرادقت زال 2 د كل >اردق )رعاشلا وذ » نورعذملاو عبارلات .دنلا

قوساعضو» مسا زالاو دوهلا مقالا, بان نموغو كالزئاىا * 1 0 كال ىلامتةاضقو هارد ١
 برعلا 

 اهل نو سد 4 داش

 ىنعملاو رخافتلاو عبابتال ةنسلك

 رادب زاجلا وذ سبل ىباب مسقا]| |
 آدم ردق هل وق كلل صوص
 ادسنملاو هريخ هدعل ىلا ءيإ1او
 الءاهنوكب صب ل ةركذلا

 كال ااه #5 دقتلاو ىعلا ّق

 هل وق لثهردقالا زاىلا ىذا

 رهاام هريدقت تاناذ رها رش

 ثحبىف قى اك ر شالا باناذإ

 لوهىلا ةديصب ىراو أدّنبملا
 وهو لعافو ىل_ءؤ نطا

 لاءفابتقللا يلا لاعفالا نما[ ١
 نعاسذللا لود ىق اك بواقلا|

 * اهب ىجبا ىنا ىاس نطو #|

 #3 ميت لالضلا ىف اها ارا الدب

 لالضلاة ب ,دواقريدخ“ اهنظاىإ

 كالام هل وةو ل وطملا ىف اذك

 هلودو ىرالوعقم رادب زاكاوذ ْ

 ىل_ىغلا نيد طس وت مسق ىباو

 فوذ#م هاوجو لوءفملاو
 زاخجناوذو كالذك هناريدقتااوإ
 لومم“ كالو اهريخر' دب واممسا | ا

 داهشتسالاو رادب نعافرظا |
 3" ىل_-ءغلا مالدر هنأ ىلد هنأ

 تس نلعافتم هنزو لماك هحوأ

 ٠ تدبلا اذه برمض ناالاتارح“

 امو نالعو نزو ىلع عوطعا 1

 ىلاثلابرضلان 4 مهيأ ملاسدادعا 3

 هو ىلوالا 23 :

 9 (اندبالاءانأي دقو ## نيكمانتا وطال 5 7 م وق
 / ىا ثكنالاوروه طلاىئعع ليعفتلا بان نءنجبت هلوقانالاب مكديفت نأقو يك ءاسنلا كال لاننا و صا 0 .



 ظ ظ دك

 اوغل هيلا ثيللا ةفان ضاو دسالا رك ذ نوكيف هيلاثبالا ةفاضاو دمالا
 مهاردلا لك ) لثهىف صا اىلا ماعلا ةفاضا ( قال ) هيف ةدئاؤال

 ٍتِْسِب اصاخ ريصاى' (صتخ) !ه4 ىفاضملا ىا ( هناف ثلا نيعو
 اءفاضالا ةدئاف ناكءاوس هغوع ىلع قبيالو هيلا قاسضملا ىلا هتفاضا
 دهعلل هيف ماللا ناك اذا *ئشلا رع نيعل ةبعاو صيصخلاوا في رعتلا
 مسا طرال 3 عاوةىلعدرب( و)ءافخاهيةفسنحلاناكاذ'اماوةرهإظ

 (هو وز ركديعس مهلوق) صوصألاو موعلاىف هيلا فاضللا لثامت
 اههروا ىنيضاهنا عمدتشاو ثيلكدحاو ىمل ناعما از ركو ادعمنا
 رخألاو لوادملا لعامهدحا لم ( لر أت») هناب هنع ب يجاؤر خب الا ىل
 لوا د٠ ىن اجي تاق ز رك ديءس ىن ءاج تاق اذا كن اكذ ظفالا ىلع
 بعللاو مجضورل ةفاضالاب رهدصقنالديعسزرك اولودن لو ظذالا اذه

 ةانخمنا| قرع وهو ( مجدكلا مسالا فيضا اذاو )اياغ مسالا نم حضوا

 اهلبق ءانواواو هرخآ قاموهر (هب قمللاوا) ةلد فرح هرخا ىف سداام
 (لقثيال نوكسلا دعب ةلءلا فرح نال ميعكلاب اقم ناك امئاو نكاس
 ١ || دعب "للملا قر>نالو ةكّرطلا لهن ن وكس ةقخ ةضراعل ةكرملا اه.لع

 [لفانالو ناسالا ةحارتسا دعب عوقواا فتوكساا دعب اهله نوكسلا
 ||| | اب ىلا ) نوكسلا دعب اذكو ءادتبالا ف نعي توكسلادعب ةكرملا اهيلع

 | ىوادو ىبظو مهعكلا ىف ىرادو ىب وثلثم بسانتلل (هرخار مسك ملكتملا
 || لصالا امهيانا ىف فاتخا دقو (ةنكاسواة> وتم ءايلاو) هب قطلا ىف
 ]||| | ةكرطل اوه دحاو فر> ىلع ىلا ةملكلا ىف لصالاذا مهل ١ هنا هج دكلاو

 | | ةكرملا ىلع ىتباو5 لصالاو (نيكحوا ةقيفح نك اسلاب ءادتنالا نايالت

 ا مسالارخآ ىا (ةزخان اك زان ىييوحا قطراعوهامنا:نوكسلا ومضبعلا

 الأ مدحل ةكصعلا دغللا ىلع فالاىا (تشاغل ) ملكتملا ءاب ىلا فاضملا
 ٠ ٍ برعلا نم اهل بق ىهو (ليذهو) ىاحرو ىاصعو ناللقالا بج وم

 ١ ||| عدنو ملكتملاءاب ةلكاش ل (ءابة ينقل ريغل)اهذ وكلاح فلالا ىا (1ه.ل2:)
 | [|| عوفرملاسابتلالى امال ك ةينثتلا فلالا بلقتالو جرو ىص عل ةءامااىف
 ماك 1!ءان ىلا فاضملا مسالارخآى ا (هزنآن اكن آو ) بلقلا بيست ريغلا

 ظ ا



 *ث
 هؤصىلوالاو تنال ةقص ىبرغلاو دح#ملا وغض عباجلاناف 2ث 7

0 

 نآبيجاو اهناقوضوفاهيلا فارق :لئلا وتاج اقل او تزال
 عماجلا تقولا د #-؟ لوأتم عماد يسق (ل وأتم ) ببكازتلا هذه لام
 مالكلا مظنفف اردقم تقولا ز وكنا اهدا نيشءم لمت كالذو
 نيهجوب داربالا عفدنيف تقولا فص عماجلاو هيلااؤاضم دعحلا نوكيو
 تقولا نوكينا امهتانو فاضإلا ةذصالو هيلا اواكم سبل عماجلا ٌَناف :
 ةيلاغلا تاذصلا هلزيع نوكيف هيلع انؤطنم ةماقم امن عماجلاو اذوذ

 ةاص سبلعماإؤ ناو هودحاو هجو داربالا عؤدتيف هءلاردوملا فاضيف

 0 هواصب لو جة اتم لعب وىلوالا ة ةولص سايولا اذه ىلعو فاضللا

 اذه. كمل 5 روك ذملانيلاع>الا ىلع ءاقجللا د لا لدن و لوالا ةعاس |

 بنازطا ىف .صوت د وصقملان١ كشالهناف ىف رشلابنئاج شقا وأتلا|

 ناناكم كانه لاقي ؛ناالا مجالا اذهب هبناجوه ناكم ىفيصوتال ةيرغلاب

 ةيناب ةفاضالاو ءنطاوه بئاجلا هيلا فيض ' ىّزلا ن اكللاف لكو ءزجأ

 2 ىئعملا مج ةسرف لككلا اوه هيلا ةيستلاب بناملا ريتعا ىذلا ناكملاوأ

 درج لث.) اهفوصوم ىلا ددصالو هلوقؤهو ةاثلا ةدعاقلا ىلع دريإ
 تمدق قالخاب او درج ةفيطق' مهلصان او (باث قالخاو هبط

ٌ 

 أ

 أ

| 

| 

 مهناب (لوأتم ) هناب هثع بيجاو هيلا تفيضاو فونضوملا ىلع ةؤضلا] ظ
 ند درد> 7 يطق مهاوق 9 نم 0 طق اوذذحأ

 ةفصريغمما هناك راص

 مناخ لكم اهريغو ةفبطق توكيل اكاص ار هصيص# اودصقالف|

 هب صصغ)ىذلا هسنج ىلاهو ذاضااهريعو ةطفنوكينالا طا صدن كفا ا

 1 املا هةوص هنأ بخ -_ نك اهيلا هع :ةايضا شاق ةطقملا امتاخ .اوقاضا 6

 || سافلا دا اذه ىلعو صص مخعبلا_ هيلا فرضا مه, سلج هلا ثيحن م ا
 موملا ىف هيلا فاضل هباشمىا (لامم مس (قاضيلاو) باق الخا
 ظ (دسا 2 1 نيفداّريم كا اوس هيلا قاضملا كالذ ىلا (صوصألاو |

 ىلإ نيفدارتمريغوأ ثادحالاو ىاعملا ف(متمو سيحو )ثلا نايعءالا ىف
 ةيلا فاضأ اركذ ف( شاغل مرعل)ق طانلاو ناننتالاكق دضلاق نيب واسأا
 زك ذ.نودياثيل ترآز ةييفتافالا يسال دسا تار اهير أو كلوا ذا كلك



 |[ لايصال تطقس يدل ىف كب راض روصت مو دب ز براض لانو

 ِكيرابض لضا نوكينا ز وجال لوغينالئاسقلو ةفاضاللالا قاكلا
 .ريعذلا رابصو نإ 7 !فذح فيضاال ثني وتلا لص ءالئلانا ت راض

 (كبراضلا لمن ادج فيذذخأ | لص >و كبراضراصف الصم لصفتملا
 ىل' ااضم العافاعما (به:م لكن أك كيج د>او بابنم امهنال هيلع
 ةقاضاللال ةفاضالا لبق امهذي ونت ذح رابتعاريغن ء لصتم رعضم
 هلوقانلج-انااعاو دحاو باب نماشولا ههنال هيلعدب ز براضلا اولمحت ىلو

 كيراضااو لجرلا براضلا هلوقو اهدبعون اجلا هامل بها اولا فقد
 ْ زاوجىلع ءارغلا تالالد:ت_سانع هب ووحالا ىلع اس! ريظن ىلع هاب

 ْ نا كالو نيدراشلا ضءعب ةقفاوم ءىلح ىدصألا بناجز ”*رع كي زتراضأ

 عاتماب م 41 ةيسان ماهذ دع ىلع ؟هلمسمىل' هراشنا اه: فاو

 85 ل ناعما" 301 بهاولا يفءضو هلوق ىعف دي ز(تراضلا
 هعص هيلا ق اضملا هب قيل ل ماللا 0 درا فطع فهض

 [تفرءاك ديز براذشلا لم ريصي فاطعلا طسود هنال ماللاب ةردصم

 [فوطعملا ىف لمككيدق هلال فضلاب لب عاذتمالاب هيلع مكحيرمل امو
 1 د هوت نه ه- فام عفدني ذئئيحو هبياع فوطعملا ف لمدن الام

 | ن١ ل كح عاجراو لوالاريدعتلا ىلع بولطملا ىلع ةر داصملا
 اءارغلا ىلع درا نوكنيو ةرهاط رز 5 بف'ئلا نين رثخالا نيَتزوصا)

 |ىنعملا ءاسقب عم ( هتقص ىلا فوضصوم قاضيالو ) انه! لالدتسالا ىف

 | كولا ن ىنيه نم لكل نال هلا ىئص ولا ب تيك رتلا داشملا
 7 (و)رخآ الا ماقم اسهدحا موقبال رخآ ىنعع ىفاضالاو ىئصولا

 .ٍ عما ا رسم لاةيالف (!هذوصومىلا 0 فاضي (ا/) هذ هدععل ىنعملا

 ||| نييفوكلا انالخ' زج ةفيطق ىنعمي ةفيطق درجو عماجلا دام قعم
 : (ةفيطق مب ةغيطقدرجو عماجلا دجسملا نم يهدتععماملا دس ناف

 | فاضنالو هلوذ وهو لوالا هدعاعلا ىلع درب (و) قرف ريغ نع درب

 | | ىلوالا ةولصو ىب رغاا بناجو عماجلا دسم لثم )هةؤص ىلا فوصوم

 فوص وم فرضا بيك ارنلا ذهن هدحاو لكى اذ (ءاقجلا ةلقبو

 #* ىلا +



 4 1؟© #23 3 2 دةسالا ىف فيعض؛

 م لا مولعملا 6-0 ىلع ةمعلا ى'نلان بزب هلا 1 َك 1

 ةغيص ىلعوا ةيلوءفملا ىلع بوضتم اهلافطاو ديعاريع هلعافو قوشإ

 هلوعب هنع فنصملا باجاف كييراضلاو لجرأا نراضلا دلا ىلع ةسأو هنال

 2 03 اءافتنالدزا ودب ميبع نعأو فلا نأك ىءب(لجزا بيرابصلا راسا '

 نسا ىف راتخن ) هجواا  (قءالج) زاج هد كل ماللاب ىيونتلا لاول
 ةيلعاقلا ىلع هعفرن ارخآ ناهجو هيفو ةفاضالاب هجولار وهز ( هو |

 ُةْفَص فاضملا نوكىفاهكارتشا لجل ا هدسوو لوعغلاب دييشنلا ىلع هبصنوأ

 قعل يعي (كبراضلاو) قراغلاعم سابو هيلع ةياعق هجولا ن . بلحاو ديذأ ٠

 (ههش) اذك(و) كفر هم. «زأومج مده ساب هلاناعم كب راضاناجامنا|

 عل لاق نهلوقىفىا ( لاق نو#) ايهريغو هب رايضلاو ىبراضلاوهوأ

 لأق نهنود (ىانن» )كن راضلاىف براضلاى ا 2( هعايثاو هي ونوسأ 1 |

 فوذ ني ونتلاو ةيلوعفملا ىلع ل41 بوصنم فاكلاو. فاضءريغ هنا ١

 ىا(الجن ١ لج ىلا هزا اوحفف 4 :مال هناؤ ةذاضاللال ال ريعذلا ل لاصتالا

 هي لاعملا لمغلاو هل'لوعذملا  لعاق داق ( كيرا ىلع هتيلومحا
 نعةدر#نياوعفملاونيلعافلا ءاع*ااواصوا اذا مهنأ هاب و راج ءا ! ْ

 وراظنب مل و هذابضالاا وم 'زيلا كداصتقلا“ 'رعك,تناكواجتالو هعأ ماللا |

 ١ ةفاضالا فرفضلا لمص لنا و كب راضاولافف ىف. قةح ىلا | ظ

 امه :«لكناك :ثيح دحاو بان نماسم#لال هيلع كب راضلا اولجسإ ]ا
 ةفاضاللال ةفاصالا لبق هيوتتافوذ< لص :ءرعض ءىل !اواضمالع|واعسأ|

 ىلءليلدلاو ددحاو بأي ند اسدل امهنال هيلع دي براضلا اوام مل /

 تطقسولا هذالةفاضالاالاكلا لاصتال كب راض ىف نب وتلا طوةس نا

 ان وص ءريعكلانوكي هجو ىلءالوا كالذروصتين ا جيش ناكل ةفاضالل

 | | هنودب هوزوجو كب راض فيغخلا اوريتعي ىلا متريعضلا لاصتا سفنبأ

 فاضإ مادي ز براضروصتي مكي راض لاقي و فاضي مث ةيلودف 0

5 7 

 فنصللا يدا تيبلا ف ّئ عنتمالاكعن عتسجالاذهو د ل دو ل ةانضلا سال: نءوهف : اهدل .ءبهاولا طعلاراش 8 أ

 0 نمل .اكلا رصلا]

 كالذ نال ىلو ال ١ ضو رعءال
 اذحا نا تحزاو برضلاا| |. 0 : 1-8 ١

 1 اريتعي ملاذا هناالا اروكمو هميدجوهلبعاف مدلل ابا يلودفيسلا ىلع عوقصما4ااقط وثنوملا و4 41
 أ|اماو ةديصقلا نم ىورلا فر> ٌهكرح ةفرعم دعبالا فشكتال ضال

 ضءإ لاق طف ارك“ نوكأ
 ةديصقءاجا ذاق ىسافنالا حارشأ
 ىلع نازوالا نمىا اهنه ثدنوا |

 ني صح وأ ه سه الا نع: سم

 مكب لماكر مي هناي لءاكلا يك

 ة.يعرفلاو ةلا_صالا ةدع او

 ىن: ًاسمطا # ىننملا لوقو
 ا ةساس # اهتثح الف اندلا[|[*

 ( هل وقو ) ائاص» ىلع ترطما
 هني 13 تفتلا ثيح نمردلاك 7

 # ايقانارون كين.بعىلا ىدهم # |

 هذه نع لوهغلا نمو

 اريستك ةدعاسقلاو ةطباضلا]
 نييعت ىف طلغلا عباد

 تببلا نا ضعبلا لاق كرما |||

 ىلد تبص # وهوروهشملا|
 كللص © اهوفارل بئاضنأ
 نم # ابيلايانرمص مالالا ىلعأ

 شحاف طاغوهو نجر رخلا
 عمو ل هأك فراع هب لوغبأ

 هذ وح ته |رودم ذييتيح

  هتتيفخا اذا مالكلا ترمضا|
 هدعوام قوة اذه لرقا ىوعتنا

 سشع عبارلا تدل



 »ص نورؤمأاو قرلاقات 5 /| 0
| | 

 ( | .ءلاو لجرلا براضلا لثم هلوعف ٠ ىلا « 1؟5 #9 فاضم لعاف سا بهاولا ( اهلاقطا اهتلخ ىجزيذوع
 تقولك ىف هئاملا بهذ ىذلا

 ددحضلاو رارغسالا قو رط ىلع
 راسعا ىلعةثالل ةدرصناسقلاو
 ضيبلا ىهو ةبعجلا عم
 ىو: ةقاتلا ىا قوتلا'نم
 اهنع لدي 3 دحاؤلاو عجبا هيف
 ةثلثلا ليبق نموا لكلا لدي

 ىااذه دعو 00 باوثالإ
 هلاهدبشت اهيعار ىا ةئاملادبع
 اه :مرخ قد هما_ىل ديعلاب

 ن وكي ذئيخ هَدِيَدَح اهدنعوا

 قدال ةئاملا ىلا دعلا ةذا_ضا

 ةميلا لاذلاب اذوعو ةسبالم
 لاقهاو ذوعل ذاع نم 8-1 عوج

 وهو تع تاثب 6 لو

 ءامشال هذه ةسهؤقو --

 هلا ءازلان ىجىبربو حد ةداب

 عرا_ظضملا هغيص ىلع مجلاو
 قوس ىاجبزي ىجزا نه مولعملا

 د#بعلاىلا عجار ريعذ هل _عاذو
 يجرم فرظةثاملاى!!هذلخو

 ىهوهلوعفم ةثاملاىااهلاةطاو

 :ذهىفو دولوملا وهو لفط عج

 لغطلا ةيهنال حد مةدان زاكنا

 دهشتساو قش نوكت هما عم

 زاوج ىلع تببلا اذهب ءارفلا
 اهدرع هلودنال ديز براسذلا

 ؛ ىنعمارا صف ةثاملا ىلع فطءعءرإ

) 1 

 أ( [ءاهد. عونا 4 ةثاملايهاولا)بهاو |١ وادم هب مدان ىذعالا لوو

1 
 الأ ذهجن.( وس صرصخلا ءافتنال مازلتسسالا كلذ ىف لخاد هنا دريالف

 ليديا( دي زو راضلاودب زاب زايزاسلاو ير (زاج) اهي ديفت اهنا

 نال فذ مدعل (ديز ترامضلا عّسمأو 2 نوذلا فذحن ففعل

 ألخ دالهنا كشالو ةفاضاللال ماللاو فلالل طقسامنا براضلا كي ونت

 هيف كي لب صيصخشلا ءاتنال الو فب رعتلا ءافتنال عب : رغتلا اذهىف
 ع رفنااذه ميد ”ثدنالا ناك 'ذهىلدو طتدو 21 .ةذهأا| بو>و

 [نراضلا تيكرت زو هلاف ( ءارغلل افالخ ) هقحاول ةرثكل هرخا هنكل
 لصف ةقاضألا لعل وهام ا اهب نعل امال لغم مهو هنالامادي َز

 فاض ما تاجاو مدلل. فرعم ةفاضالا بيس نب وس ملا فذ ى.دذعلا

 ىلع لد عم نقتملا مدللا ريخأتب 4 وعلا نال متم ريغ هنأب 3-0 ةرسسؤ ه:ء

 #هلوق نهى عالارعش ىف عقول اماور ها ظال فلام ءاعدادرحم ةفارضالا
 ىلع فوطءمر اناهدعو هلو 3 ناؤ ## اهدبعو ناك ١ ةثاملا بهاولا

 براضل بان نموهذ اهديع بهاو ||| ف طءلاراّتعان ىن ئعللار اخف ةئاملا

 باجاف اذه مشعل ءاغلبلا ضعب هبىق'ثيح كالذ عمال لكما
 اذهزا نع ٠ (هديعوناحولا ةثاملا بهاولا فعضو) هلودب ه1 0

 عانتما نم تفرع هب لدتسي ثيد ةداصفلا ف ىوهبال فيعض لوقل

 ةرداصم بر شن هيفا ىدلالو هفاضالاق ةدئاغلا مدعل دن ز براضلا لدم

 هب ل“دت_ىالا ىف فيءض هنا ة دارملا لاقي ناآلا مهللا بولاطلملا ىلع

 هنا ىلعوا لحنا ىلع الج- بصللا ل#ةث هناؤ رولا ىلع بف صنالذا

 هيلع فوطعملاؤ لماء ام فوطءملاف له ادق هنالوإ هعم لوعتم
 || اماذه بر زج لو بيكزلا اذه زاج ثيح ا_هتلذهدو ةاش براك

 ناعم ب ما!بهاولا هماع تيلأو 08 1 نو دياهتاده» لو بر لائذات

 اهل ةثاملا نهاولا ه>ودم وى ة#!ياافط اهنلخ جزباذو ع#ام كل.عو

 ناعهلا ددحاولاو عجلا هيف ىوتسسإ قوذلا ند ضببلا ىا اهدبعو

 ةيفوكلا  هذموهائكباوتالا ةثلثلا لبق نهوا اهةعلدب وا ةثاملأ ةفص

 ةقيوح اهديعوا اهتمدخ يَ همايفل دعلاب هلايبشت اهيعاروا اهديعو

 مجانلا تادي د ىا ذئاع عمج جملا لاذلاب اذوع سالم ىتدال هتفا هاذ

 * لاح#



 د 1 خر

 مبسو هيلعىلاست م هلوةنم ث.دحلاىف 9 و ** عقالب ارايدلاو|

و( ةفاضالا نود لد .لا ىلءف راثي دلا فلالاب ١
 : 0 ةءظفللا ) ةفاضالا )

 ديزمالغك فص نكمل ذااعز اريحا( ةفص فاضل نوكي ناز اههتءالعإ

 وحناهلومعم ريغىلا ةفاضمة فص تناك اذا اعزا رتخا(اهاومغعىلا ةؤاضم)

 مسا ةفاضا ليبقنم ( ديز برابط لث ) نمللاميركو سصملا عراص»
 ةهبشملا ةفصلا ةفاضا لبقنم ( هجولا نحو ) هلوهفمىلا لعافلا|

 | | اذن رعنال (عننف ةذالا ) ةدْئاَم ةيظفالا ةفاضالا (ديفنالو ) اهلعافىلا

فال(ظغالاف)لاصفنالاري د ةنىفاهنو 9 اص صتالو
 | ط2 سل نان ىنعلا 

 ىلءىنعملا ل ظفالا نهطقسيام ءازا لقعلا ةادالم نع ىناعملاضءنا||

 || طهو ىاضملاظةل ىفاما ىظذالا فرةذعااو ةفاضالا ل .ق هياعزاكاما[]

 هللاّتسب عباوح لم (يفكخو لا دياز: نراض لم هويت ل ونتلافذحا]

 ْ اظذأ ىفاماو دي زاوب رابطو كب ه زاب رابض 0 عجلباو هم هش لا ىو فذ وا

 مالغلا ما ةلاك ةفصلاىف هراتثساو ريعدلا فذ طقف هءاافاضااا ||

 ماسلا ىف رخ:تساو ه٠مالش ٠ نم زيضلا فذح همالغ مالا هلصاناك |

 | فاض ا ىفاماو طف هيلا فانضملاف فيذذتلا هيلا ماعلا فيضاو

 هلضصا مالغلا ماقديزوحت وف هيلا فاضملاو ا
 ف مضااو ههالغ كف دبز

 هراد
 ةلساو ريعدلا فدخم هيلا فاضلملا فو ْن وتلا فذ فذشع فاضملاىف

 ع ةئانضالا ةداخا بوحو ةهدح ٠ نمو ىا 00 هع نذو ( ةهصلا ىف

 رم ناح ( ذا: صخخأاو في رعتلا نم دحاو لكءافتاو كل

 : 0 «اعجو ا_هيلومعم ىلا ةفصلا ةفاضاب ( هجولا نسح لج تر در يم )

 : (امزتماو) ب .كَرلا اذه زاج اش رعئدفت لاهنا هةهج نو ةركتلل ةفصأ||

 ْ لوألا زج لاش ار وفاك دانا ولف ( معو ١ نسخ ديزب 01 ع ْ

 هعصندا: ةقرعملا نوكلىتادلا ازانطو ة ركل هةعص ةفرءملانوك موزلل ١

 || ةدافا بوجو ثلث روم' عومجم وهو دع هيلا راشملانا دارملاو ةفرعإلا ||

 مزمل ةسإ صرصخ | ءاهتناو فب رعتلا ءافتناو فيفا ةيظفألا ةذاضالا .

 أ|دحاو لكل نوكينا تالذ نم مزلبالو ىاثلا عانتماولزالا بيكرتلازاوجأ [|

ير نوك؛ناذوجي ل لمع 1 كانو وخد وونالا كاتو 7
 يص

 اا يي
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 ا

1 
 7 أ

 1 ول



 اورنيضمىناللان ءزالا ل ه# هلي م مال عقلى زيمانا) هم همراىدلوق #4 نورس ءءلاو ىناثلا تد لاء

 ىدانمىل ,وءادفرحانا (عقاللا 4 8 رابدلاو ىفاثالا ثا © ماا وامياسثلا عجرب لهو
 مهسأ ى هر 0 ىلا قاد

 كال ادم مالسو 2
 ىا ملكملا ءان صصخم

 أك ىلبق نم م الس ىا ىم الس
 المن سمانا تديلا ف قس

 فر 7 نوكمأو ىباجلانع
 م اه ةسأ لهو هريخ سقم
 عجب ىهو نامز عج نم زالاو
 ا لوصوممسا ىتاللاو ادام تلق

 |هربخ عجاورو نيضم هتلص
 ىا مياسنلا عج رب لهف هلوقو
 ىع فديوا ىبالسدرب له

 لع افىف اثالا ثلثو ىلو
 || رريطم عجزت لءافو 2-3

 /لاعا عزاتلا رات انال
 |لود ىلع ىنلاتلا لعقلا

 اعجج ىف انالاو ق.ساك نيب رسدصبلا
 |[ىهو هزمهلا مضي هةق |

 ىلا تلا راخعالا نم دحاو
 زاهيلع ل+رااوارد_قلا عضو

 |ىان الا ىلا ثاثلا ةذ اضاو
 | هك مع دود كرر تاكا

 | هف اضا نييفوكلازيوج نا
 ىلا م اللاب قرسعملا د دعا

 (هودروأ ىنوءعض هدو د_هه

 نَع ادرغ ِء اجعل مالك ىف

 اذهب داهدتسالاو " اللا

 : عج راد عج راب دلاو هل تببلا

 هو ةزمهلاب رودا "هلعلاو ةرثك

 أ1ىفاثالا ثلث ىلع فوطعم
 ناناشلا غاوناو -- تا ا ىلا لاى ا ءابلا مضبإ ععلب عجج رايدلا ةعص عقالبلاو

 * ليوطلا نم ىناثلابرضلا نم اذهو ناويملاو ناسنالا نع ولملا اهنعولخلامزلتسيو

 وحدو ىلعالا لوصحمعم صيصختلاوهو ىندالل ا. 1 -م - كلل ىلا 1

 اماسبع ناو قعصلاو انرخلاو رج اوحىف الع اهلعح نيدو د أ

 ةسماطاودت ةدودعم للا فاضل ماللاب ف فرعملا ( ددعلا 0 55 :

 رك ذا فا سايقاما الامعتساراساي (ىنيعض) رانيدلا ةئاملاو هرادلا |

 ع
 1 ااتاذكو نوكساريغ ةهكرإلاب كيلع كلومك هب ريغا فرعي دحاو دض
 | م ااكنايج شالا ن ٠ ”ىثىف هتلثامع ىهتشا لثم هي ١) فاندإلا ناك اذإ

 |: ىدمأا ىف هب اع ىذلادصقا ذأ ةقرعم نأك كاد ٠ ءاجذل ل.ةف ةعاهشلاو

 اقاضملا صيصخى ا (ا!صيصخت) ذي ونعملا ةفاضالا دقت ( 5 الفلا
 ْ اليلقت ص هذاا ناف لجر مالغو ( ةركذلا ) هيا فاسضملا( عم)

 امالغنيب 0 ناك لجر ىلا هتفاضال.ة مالغلانا كشبالو ءاكرسلا
 59 0 م مامالغ هنع حير لجر ىلا فيض ١ يف ةأسمامالغو لحجر
 [ ا(قاضملاءرح) كف , وذءملا هؤارضالا طرشىا 07 رسسو هي ةءاكرشلا

 ا! |ناكناو همال ىذح> مالل اذ ناك ناف (فيرعتلا نم) ةفرعم ناك اذإ
 نكي ناو مينا الذب 0-2 هلجح نم ادحاو لع ناب يافع

 هولخو هدر دي را دارملاو ا نكعاللب دي رجعلا ىلا ةجاحالذ ةفرعم
 اراكوادي رصربغ ن ءءسفن قد ةركنناكءاو س ةهقارضالا كزع في رعتنا نع

 تةيضاول ةفرعملان ال دي ردخأا بجوامناو في رءّتلا نع تدرج ةفرعم

 ا اعيضتو لص اهلعا ليصح ناكل 2 4 فوومملا 11 طاولو فيرعتلا

 0| ةذايضأ غ نيد قرذال 1 ةناف 1 .صخلالو اه رعت لل رهن ال ثد 39 ةقاضالا

 !لوهو فيرعت لاوز اهيف لب فرعملا في رعت ةهل_ثءالا ه ذهىف نا
 اال وهو رخآ في رعت لوصحو ٌهف اضالاوا ماللان لصاسملا فيرعتلا
 || ىلا ةراشالا ا هيف قبب مل امالع' تراسد نيح اهناف ةيلغلا فن رعتلا

 | ليدل ب فرعملاه رعت اهيف مزلبالف ةفاضالاوا ماللاب اهّيمولعم

 باوثالا ةثلثل ) بي هزاجاامو ) في, رعب في رعت ع ) 0 نويةوكلا

 ١ 1 لرب 3 ءاوحعلا ن . لعاب * لمصاخلا ل ا هزاز

- 



 فاما ناكن او أم هجو نم صخااماو ماللا عع اضدادل كم دع ةقابض 1

 مالئاىنءع اسطيا ىوهفالاو نم ىعع هيذ هفاضالاو فاشإلا البغا هيلا ٠

 لايك ماللاى و : ماخ ىلا ةضفةفاضاوز هىنعك ةضفرلا ماخةفاضافإ

 عمه ناماللا ىن 5 : وهاعف زاب ؛ الهنا عاو ىقاخة طق ن ءزخ كيئاشةنضلا

 كالوةفماللا,لوادموه ىذلا صاصتخالا ةدافا ىنكيلب اهب حير صتلا

 ماللا راهظا ممدنالو ماللا نعي كارالا ردو هقْملا ملعو دحالا موي

 _ ءهاللا ةؤاضالا داوهئ ربك - لاكشألا مفتر لصألا اذهبو هيفا

 9 ا دحاول كو لجر لكل ثم هدي علا تاغ فاكتلا ىلا هيف جا :ءعالو

 اغا: شكا اهدرو مالا هع سن (ليق) 15) قىنعع ةفاضالا نوك

 مويا صاصتخا هلب رض مويلاٍت رض نعم ناذ ماللا نعم دفانضالا ىلا
 نم ىنعع ةقاضالادر نكي ' ده ىلءذ تاق ناف هيف ع وقولا ةسب الع

 تاق نييملاو نيدملا نيب قا ولا صاصت+خالا ماللا عم ةفاضالا ىلا امضيا

 ماللا ىنعمي ةفاضالا ىلا اهودر الياق ىف ىنعمي ةفادضالا تناك امل نكل عن

 لوالاو _هءالكىف ةريثك ىهفزع ىنعم ةفاضالا اماو ماسقالل اليلقت

 مالل ىنءع ةفاضالا لاثم (دب .ز مالغوح) ةدح نع اب مقل منا 50

 ةهدطقن ٠ عاحىاز هىنعع ةقارضالا لاثم ( هضذ ضف ماشو) دب مالغىا

 57 و) مويلا ىف مقاو برضى ا ىف ىنحب ةفاضالالاثم (مويلا برعضو)

 هيلا فاضملا (عم 50 فاضملا في رعى“ (اذب 2 4 د وتعملا ةفايضالا ىا

 هلالداإ ةعوضوم هب ونعملا ةقاضالا ف ةباكألا ءئهلانال ( ةقرعملا )

 ة.هولعم مزلتست نيعم ىلا ىعا ةبسأ نا ال فا_ضخألا هيه والعم ىلع

 لا_هب نق تلق ناف ىلا مزالريغ كالذ ناف هتيدوهعمو بوسنم |

 بيكزنلا هديه نوكيالف نيعمدحاو ىلا ةراشاريغنم ديز مالغ ىنءاج

 فرءملارا !امكح كلذ اناذ فا_ذملا ةيمواعل ةعوضوم ىفاضالا
 هلوقىف اي نيءءىلا ةراش الب لم.عتشي دقت نيعمل عضولا لصف ماللاب

 ىرح سباو هءعضوف الخ ىلع كالذو ىبسي مح للا ّض صحا دقلو

 انأك داق كفي رمتلا طيغتالا مل هتفارتعا نو لثمو را مكيلا اذه
 ىلا قاض نود ناذألا ماهبالا ىف اههالغو: ! ةقرعملا هيلا ف قى اضملاعم !

 سي ميلا ىلعرمادقلو) رعاشلا لوُق
ق ىف اكرم 0-5 اوجد قراللا هللا ءىاد# ١1١ 23 فوذد## ياست

 0 كال هلل [)ىلاءةهلو

 ( ئينعيالت او هع تدي 82

 ماكتم راش لوي

 قاعت» ىلع و رع يع نم هد>و
 لع اف ى»؟ لليعف معثللاو هب
 لدوهو مالي مال ند هغل ايل
 سنلا يحس لصالا ف 0

 وهو مركلا لب اقم ملل لبق

 مولوحم نيءاخلا بالاول
 ساو ّهلاذرلا ىعع امؤل ولن[

 بسلا نم عرا صم ىدساو

 هل وهل هعرص عقو مشا وهو

 نال ةركتلاك ىءملاىف هنال منيل
 وهو ىهذلادهعلل هبيفماللا

 نيم ريغ هنآل ةركللا مكح ىف
 مالا عضو فالل خ ىلع كالذو

 يجيراطا دهعال مالا عضو نال

 ههانسصلا او ه ريغ ل 3

 اذهب د اهثزس الاو كالذك

 لا عتس الا تأل د ىلع توبلا

 ض م لبعق تيضق هل رد و

 فرح هس و هاذ >و ماكنم

 ىبج 1 لوملا لاق فىفطصع

 722+ < لواطملا ىلع ه#:؛شاخىف

 ادهةط اذا شطع فرب >

 للاب صت# ثينأ_تلا ةءالغ
 باغ أ ىينعيال هلودو ىلا

 ال ىا معلا 26 عجار هوو

 الف مثال كلذ هس.سب ىت ديرب
 كيتلالا لو هانا ءاذلو ةيراقف
 قمت ال كلوت هنأ هرغناواامقلا
 هيلع ىرو مه ناك ناو ةءدتإ

 مف نرحل 4 سلع يبس رح" 37 4 اع 0 تس كة! يس 1 ا 3 تكَو لعل ان و



 ةنصلاة فادضاىف ميضعب فاكت دقو هتافنصم راس ىف ”ىبش هنعل شلي و

 براض ىا لمعلل ةيوهن ماللاريدقتب ديز براض لثف اهاوعشم ىلا
 ةيئاسدبلا نمريدقتب هجولا نسما ثم اهاعاو ىلا اهتفاض'ىفو ديزز
 ناؤ 'رييغلا ةلزمي هجولا نسملا ديز ىنءاج ا :وقىف هجولا رك ذ نا
 رك ذاذاف نسح هد "”ىن ىا داع هاو اماهبادي زى نسا دانساىف

 صبيصخ هيما ىف اذه تلق ناف هجولا ثي>نم لاق هناكف هجولا

 ظ_ةللا فاه الا دفت ال هظفللا نإ لاق نا محل الف

 هدفا نوكي الف ةفاضالا لبق اسعقاو صيصختلا اذه ناك اناق

 ( ىهو ) ظفالاىف ىروذهأا الا هذا_ضالا ةدْئاف تسيلف ةْفا الا

 اهذال ىنعملاىلا هب وسنمىا (ةي ونعم) رجلا فرح ريدةتب ةفاسضالا ىا

 ىلا ةبوسنمىا (ةيظفلو) ا صيصختوا اني رعد فاضملاؤ ىنءمديفن

 نوكيتا)' «:ءالع(ذي ونعلاو)ديلا اهتبارسس مدعل ىف «ملانود طَقق هف قلل

 ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو لعافلا مساك ( هفصربغ )اهيف ( نادل
 نكمل ءاوس ةفاضالال بق اهلوءقموا اهلعاو ( اهلوم*مىل ةفاضم)

 ىلا لب اهاومعم ىلا فاض ريغ نكلو ةفص ناكوا ديز مالغك ةغص
 ندسس>و ديز براضوح ن ء هيزّري>او دلبلامب ركو رصمخ راصك هريغ

 الل ىنعماما ) ءارقتسالا مكح هب ونءملا ةفاضالا ىا ( ىهو ) هجولا

 نوكمالى ( هذرظو 0 :-ادع ) هيلا فاضملاىف ىا (امهن اهف

 نسدأ| كب زْنأف ديز مال_غود هلؤرطالوهريغو فا ضملا ىلع ادا

 ىا ماللا ىنءم هيلا مالغلا ةفاضاف هذرظالو هيلع اًوداص مالغال اسزج

 قءاسصلا ( فاضملا سنجىف ) ةنايبلا ( نم ىنءماماو) ديزل مالغ
 ريغ ىلع اؤداص انتا ىفاعذأا نوكي 1 كح مج هريغ ىلعو هيلع

 ىف ىعماماو ( هجو نم صوصخو موع امهناب نوكيف هيلا قاضملا

 فاضال نياصاما هيلا فاضملا نال ماخلاو فاض1!فرظىا (هفرظىف
 اماو ماللا نعم ىهفالاو ىف ىنعمب ةفاضالاو هل ارظ ن أك نا ذئنيحو

 ىلع ةفا_ضالاف مويلا >اكح اقلطم عاوا نضاو ىركاش

 لارالارجشو هقغل اعو دحالا موك اًدلطم صخااماو ةعاتمت نب ريدَعتلا

 * ةفاض“ اؤرع



 به ا

115 

 نم هيلا فاشل ةمالع ىا ( هلا قاملا يدىللع) مسسال ماسقا ٍآ
 ءالاوا ةدققلاوا ةرسكلاب ناك ءاوس رطعا نعي هيلا فاضم وه ثرحأأ]

 را نالاديلا ف انضهوه ثيح نءالف اسمناو اريدقتوا !بظفلا
 هيلا فاضملاو هيلا افاضنهنوك ةيئيطللب هيلا فاضملاتاذل ةمالع سيلا |

 هبهيشموهأ#و هني ه:ءالع ىلع لعشملا نك هردف رعاعاصتع ناك: نأو

 ميلا فاضملا| ذكو هلل ان كو ,هرد كبس لثمرو رجلا فب رعت ىف لخ ديف
 وهو (هيلا فاضملاو) هفب رعتىف الخاد نكيمل ناو ةيظغللا ةفاضالاب

 هب وببس بهذم ىلا كلذ ىف بهذو منيب روهشملا خطصملا وهامريغانج»
 لك )اضيا اظفلرملا فريهيلا بوسذملا ىلع هيلا فاضملا قلطا ثيح

 مني موب وت اسهيلا فاضإ ىلا لولب لمشمل اكوا ةقيقح ( مسا
 ناك ئىسإ (ىش ةيلاس ست ) رداصملا كح ىف اهذاو مىهةدص نيةداصلا

 وا اظفل رولا فرح ةطساوب ) ديزب تررمو# الءفوادي ز مالغود
 ةميسسسسللا

 اردقمو اديزب تروم لثمىف كفرملا كالذ ناك اظ وغاه ىنا ( اريدقن .-.
 لشهر طاوهو هرثا ءاشاب لمعلا ثي>نم (اداره) ردقملا كللذ نوك لاح

 هاف ةعجلا موي تقود فالح مويلا برضو ةيضفقم اخوديز مالغ

 + ريالدب راولذادا سمر يغ هنكل وهو ردقملا فرم ماقلا هيلا بيسننأو
 (يلعمتا ف اضملا نوكي نا هط رش ) فرط اريدقت ىا (ريدقتلاف)

 ىأ ( ادر#) ديزي تررصو# فرإاب ظفلتيبن ا نم ديال العف ناك واذا

 (اهلجال ( عجاو ةشلتلا ىو نم ةماعق ماناموا ث) هب و هديع الي دم

 اوداراا15 هيذىهام مامت ىلاد نونلاوا ني وتلا نال, ةفاضالا لجالىا

 قب رستلا دوب انلا نم ل وألا هيد ا ايزرس نيو ارا

 هومقو ةملكلا مات ةمالغىلوالا نم اوذذخ فيفخكااوا صيصخشلاو
 اوسيل ثي> موقلا مالك ىلا امرظذ فيرعتلا اذه نه رداتملامت ةيناكلاب
 فاضالا ىلءا_ُت ريغ هنا ةيظفللا ةفاضالا ىف را فرح ربدقتب نياكاق

 حب سدتلاو نئأاؤق فئصملا مالك نمرهاظلا نكل ةهءظعفللا ةواضالاب هيلا

 ةفاضاللو هامنا ةيظفالاو ةيونعملا ةفاضالا ىلا مسقتلا ا هل هحرش فا ||
 د يع نجع : : ا 5 0

 هحرش ىفالث نأ ىفالاهيفرإا فر حرب دقن نيزي مل هندكارجلا فزي>ريدقتب
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 هداسفب ف:صملامكحو ةردقملا ماللديك أ[ هيلا فاضملاو فاضملانيب
 سأبال ىا كباعال لثهىف ) اريك افذحال مسا ( فذ و ) ثفرعامل
 دب زكأل مهلوقو افا#ما نوكيالثا ربخلا دوجو عمالا ىذمثالو ( كبلع
 هلةنالىا قوذث ريخلاو اعسادي نك نوكي زا زاج اما ىاكلا انلعجنِإ

 مالافافرح هاناعجناودي زل ة.دحا الىا اربخ نوكيزا زاجو دوجوم
 ىنا'ىف * نيته.ثالالو امربخ » دي زكدحاال ىا فو ذحي
 ىا ( اههلوخ د دعب دنسملا وه سبلب ) ةيعسالا ةلذعا ىلع لوخدلاو

 ايم هعسا ةيعما اذكو ا.ممالوامربخ ةبريخى ا( ىهو )الوام لوخد
 اهنا لءجو امهلاعانالرك ذابدي ريطاص خو( ةيزاعدغل) امل
 اههلاربخربلا لع ةريخلا راثعا رهظيامنا امهل اريخو اععا مهربخو

 اهلا عاىلا نوبه ذيال ثيعف ميمتودباماو زابجلا لها ةغلف وهامن
 ىلعربخو أدتبامهلب امهل عسا مسالاالو امهلاربخ ربخلا ن والمجال

 ءاج ىتلا ىهزايخلا لها ةغاو امهيلع اهل وخد لبق هيلعان اكأم
 تديزاذ'و) مهناهمان هامو ارشباذهام ##ىلاعت هلل !لاق لب زعتل اه دلع

 دازتال ا_هنال رك ذلاب ام تصخ امنا ليق ُماَف ديز ناام وحن (ام عمنا

 نييفوكلادنعةدكؤمةيفانو نيب سصبلا دنع ةرئاز ىهو مجتالا هعتسا فال عم

 ودن مسالا ىلع (ربخلا مدقتوا ) مئتقالادي زامون ( الاب ىنلا ضقتتناوا )لأ

 روءالاهذه نم داو عم ناك اذاام لعىا ( لم“لا لطب,) دي ز تقام
 لصفاملثس بل ههيشالع فءض .لءاعام نالفنا تدي زاذا اما ؤئلتلا

 ١ ماع ن دالفالاب ىقنلا ضعتا اذااماو لمعت مل اهلوم منيب و انهي

 بيتل ريغتلؤريلا مدقت اذا اماو لمعلا لطإ ضقتنا ا ف ل قمل

 (بجوم ) امربخ ىلع ى' ( هيلع فطءاذاو ) لمعلا ىف !_مفءضوم

 و2 نكلو لدوهو ىفالا دعب با_#الا ديوي فطا_ءبىا محار سكب

 فوطملا مك ىا(عؤرلاو) دعاق نكلامئاقررعامورفاسم لب اميةحدي زام
 *6 لةئااموه تارورجلا » ىنأا ضةنىفالاةازيعام# وكلريغالمفرأ
 هنأف بارعالا لا ىه ىلار>اوالا فقورملا جرذخأ ليمسا مسا ىلا

 اهنآل احالصا تارورحناو تانوصاملاو تاعوفرملا اهياع قاطنال

 +9 ١ ماسق * :



 يك 11

 عم نيبيكريلا نيذهىفال مسالىا (هلاهبشت) ةفادضالا لا ىفاكأ|
 سله

 فذحو فلالات ب هلع فاضملا ماكحاءارجاو. (ىفاضملا) فاض

 )وهامتا هييشتلا ثالَذ و 1 0000 يكف 5 ونلا
 هن مسادكز شل ىا(هتكراشمل

 فاضللى' ( هل ) هيلا فاضيام نيو هن -اللا راهظاب فاضإال نيد

 ةقابضالاْن ا ىءل فاضموهُثِيَح نه«فاضاا عمى (ناتسودلو])

 ىأ هلاهبيشةرئاج هل ىتالغالو هلاب ال لثمن ا ىنءملاوا صاضتخالا وهو

 ىلع ل عش بيكرتبئا فاضلاب هيفةفاض'ال ثيح نيبيكرملا نيذهل ثم

 ى'هلنييكريلا نيذه لثم ةكراشلىا هتكراشإ ةفاضالا
 ىلع لعشلال

 صاص:>الاوهو ُهف ضالا ىلع لءِشام نعمىا ه :ءعملصاىف ةفاضالا

 بيل را نم موهغملا ص اص: خالات اف انواؤن نيص اصتخالا نيءناالا

 ىل+الوىا ( هك ندو ) هريغنم مهفيا# متاقاضالا
 تذهل ؛ءزاو>نا

 خالا نعم فاضلاب ف اضلاريغ هبيثش وهامنا نييك
 نص ايها

 ناف صاصتخالا مدحارادلا ىف ىا ( ا_هيفاناالا) يبكرت (ْر1َ)

 اذهو هل هنوباب وهامنا ”ىس ىلإ, بالا ةفاضانم م وهذا ضاصتخلال

 ىلا هيد امضا عج هلق رادلا ىلا ةيسفلاب بالل تناث ريغ صاص:+خ الا

 رادلاىلا بالا هيف ف اضو بيكر اهيفان ال بيكرت ه.شي فيكفرادلا

 فاض ) نيبيكّرلانيذهل هم ى (سباو) ةائعم لصاىف هل هتكرا كل
 دسم
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 قلوهو هقاضصألا ري دقت ىلع اه! دافملا دارملا ( ىءلاداسفل ) ةقيقح

 سدح توت
 ىءمل اذهو ريختارب دولا حاتحا

 ربدقت ىلع بيكرلا اذه ىنعم نالف الوا اما
 هيمالغال و ءاي'ال ةفارضالا

 هيءالغالو دوجوم هاب ال ىاربخ رب دقتنالا ميال ذهر
 اماو ناد وج وم

 دوجولا ىأال هل نيم الغوا بالا

ضالا ريدعت ىلع كا عشل
 نيه-+و زم ةقا

 : ه4 انا يلج 4, سفخ>:ت قل دارملا ن الو انا

 اذهب هي وءدس صخاماو ةادل' ن الوا مهذب اهتف ةدمعلا هنال ىفالألا

ويسر هذذ نيئلاخلا نييعتال الخلا ناب دوصةللا
 رو+جو لاا هب 

 0 1 .٠ ماللا ءابؤلاو ىنءملارا

 هتعاب هقيق> قاض» بيكزلا اذه لق.نا ةادهأ



 ' يدرك

 ةلاضصالاب محلا ىلع 00 هرا ابل ىمملا تعلو هلوقىف ى ىب ١" و5 هقايحلا

 سم :معتالا ىلد ب [ ررك اذ' نادر الذاشبا سرو 101 هيعسلابالا|

 ىااثعت هنا هيلص قدصإ هنا عم ادراب ا ءامالل م هو. زوال تعاني :

 وهاك ع وتملاال عباتلل لالا ادهن ادرانن اف هيل ادرقم لوالا |

 (برءءو)اهه*ثعباتلا طسوتل 4 نام سلف ع وتللاتعت لعجو اورهاظلا 1

 ءانسلا نود بار ا .ءالا ىف اهتاعوتل اعتيعب عباو 20 لد ءفالان آلا |

 هل < ىلعزا طظعللا ىلع الج ( اس.صذو ) ديوملا هلم ىلع الج )ف امؤر ) ظ

 ((اذي ر ظر :) عقراا ( في في رظو ) مهنفلاب 4 فب رط للجر الو ( بيرل :

 هديكذى' ( بارعالاو ) كلذك تعنلا نكيملناوىا (الاو ) بصللاب ْ
 ظفال ىلع الاجل ا.يصخوا ديعبلا لولا ىلع الج اءقر ريغال بارعالا 1 ٌ

 (فطعلاو) دوةلاداوف نابىف هتلثما ترمدقو ب. رقلا للا ىلعؤا|

 هنا فرطءل'ىفالربر ا نإ 3ك فوطعملا ناك اذا ىئيملا ال مسا ىلع :

 ناكاذاوسرغلو كالءالغال ود هعف ربجو ةفرعم قوظءملاناكاذإ |[

 6 كسا ةودالو 27 ْق 0 هي 0 ْق اررككألا :

 ةئاغل 27 1 ع ىف ل_ه< 3 0 لصفلا ناكل :ءاَنَل دا

 امك اله كيف 9 ىنملا ىلع فوطءملاذا ةدكحؤلا الب لضفلا /
 اباو باالو## رعاشلا لوؤىف ( تاواثناو باال ل: ) ةودالو لود وأ

 مه:عصنالعباوتلارتا انو نزاع ىذئرادختاب وهاذا هحاوذاو هى م :

 ىتلذلالا هرك ذا ذك دانا اونو «>اهمك”نوكينا نكلاهيف|
 ب ىلا المسا دعب هيف نوكي بكرت لكىا ( هلى الغالو هلان'اللثمو ) ْ

 تان 0 ةفاضالاو ما | مسالا كلذ ىرحاو و سد

 لسالان اذعب 2 5 الغالو < نه نونلافذحو ٍباوكىف ىنالا|؟

 المسا نوكيف هل نيم الغالو هلباال لاش نا نيييكرلا نيذه لثمىف
 ' ل ءاهلو ىلع ءاج دقو ! اهلاريخهرور مترا دب طن ان لع ناين

 نيم المخ لدم :ىف نوذلا طاعساو با لثمىؤ فلالا:دانزب هاىالغالو هلانأال :

 * م رخ



 1«4> ظ
 هعور نوكأ زوج هاب لوالا عذر فمض هجو فعضو سلا ين: هنأ ١

 رب ركذلا اهئاغلا ةدكطرشنال سر ىععاهنوكلالرب ركت امال لعساغلال ا
 ب ارعالا ىف اهدعب نيعمالا قفا ودل اه.ذ لخ دالوانهه لصحدقو ا ١

 الا لوحال ىا "هل جج ىلع ةل_جج فضعل نيعتم لرالا هبجوتلا ىلع اذهفا[|
 اعوذ ىمواي وصنم هللابالا هلو نوكينا مزايالاو هللانالا ةوقالو هللابأ [|

 درغمىلء درغم فطعء ليبقنم نوكينا لمت ىتاثلا هيجوتلا ىلعو

 ىئنل تلا ( الملع ة ةزمهلا تلخدذاو) ىنذيالاك ةلجج + ىلم هاج ىف طعوا

 ءانيو ابارع' اهاو>دعىف اهريثأتىاال لعىا ( ليعلاربغت 7 1) سنجلا

 ىعم ىا 0 28 وحدي هلع ريغتيال 1 ماءلان آل

 لوقتف هَ .ة>(ماهفتسالا :ءالا )اما سذمجلا ىئنل لا ال ىلع ةلخادلا ةزيمهلا

 ىدنع لوزثالا ل. ( ضرعلا )اما (و) (_ههعتسم رادلاىف لجرالا
 هرك ذب ةزمهلا لبق هلانك ضرءلاىفالا لاحنا هي ويب4س رك ذيمو

 ءاطخاذه لاقو ىسادنالا كلذ درو فنصملاو للورملا هعبتو ىاريسأا

 فورحو وأوذا 0 لاعقأالا فوزرح نم يناهز هتك اذا ااهنال

 اما ! و 1 ده 0 (|هدون 1 صو

 1 ف ب ليلطادنع هذ.يذ #7 اريخ هللا

 عع الجر ىتنورت الا لاو هناك ا ضيضخا عوضطوهفرد> 6

 تاخد ل سن ويدنع ىهو نونو بصذ كاللذلو الجر ىتورثاله

 نون هدكلو لجرالا سايقلاناكف ملا نعع ماهذتسالا نبه اهيلع
 زارتحا برعملا_يع“اتءنال ( ىئملا) المسا(تعنو زنعيسلا ةرورضل

 ىناثلا الى ويا ةوص عراب ) لوالا 0( اني رط لحجر مالغال لثمنع

 لاح ( ادرقم ) رادلا ميرك فيرظ لجرال لم نع زاريحا هدعبأمو
 هجولا نسب لحرال لثمنع زاريحا ىئبم هاو لماعلاو ب“ ريع< نع

 مالغالو لوصفملا نع زارنا ادرفم ةفصوا لاحدعي لاح ( هيلي )|
 توعت 2 ىلعالج جملا ىلع(ىيبم) )لوالا نع ىنغي ديعلا اذهو فب رظاهيف

 معلا ىلا 2 هيلا ىلا هج ولو لا_صئالاو | م هذا ةادع الا ناكل

 2 | اسح مصحت م بوح ع هجرس عيبا
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 رب ركنلامفزلا بو ةءذرء٠ ناك ناو هلوق ىلع ردقم لخد باو +اذها| |
 ْ ظ مقرالو هنع 0 ا هش تد>ابانال ةقرعم هي هال مسا ناف

 امأ ةركلا 0 3ك جالا ال لارك مغ بوصل 7 وهى ذل ركالو هيف ْ
 || |قردشال ماهنالاف هلغوتاالثناف اهل نس ىلا لثمالو ى لئملاربدغش |!
 ىلءراهتشال لطابلاو قل نيب لصيفلا لد وأشنوا هؤرعملا ىلا ةفاضالابأ |

 اذه ه ىوهي و اهلل صيفال ليق هلاكذ ةفصلاهذهب هنع ىلا هز هلل اىذر

 ىفو ) ريكشلل هني ونتنا رهاظلانال ماللا فذحب نس>داربا ليوألا
 |ىفطغاا ليبسىلعال هيف تررك 0 ( هللانالا ةوفالو لوخال لثمأ[

 ((هجيوا ةنجخ )زو<+ لصفالب ةركن اه4ذ6 دحاو لك بيدع ناك و
 الوالا ااهيلعديزت هيجوتلا ب س< اهناق هيجوتلا بسال ظفللا بس

 ىنلا_ههنهلكىف النوكين ا ىلع هللابالا ةوقالو لوحالىا (امهدهذ 0 ا
 (_هريخو درفم ىلع درهم سطع لودال ىلع افطظع هوكالو سنذالا

 ىا لج ىلع ةل فطظعوا هللاب الادوجوم ةوقالو لوحالىا فوذحم |
 | ريض ةنع ءا_تغتسا للوالا هل رب ىذقسهلل ابالا ةوقالو هلل انالا لوحال
 ةوقالو لوحالىا (ىناثلا بص نو لوالا محد) ىاثلا(و)ةيناالا هج |!

 انالف ىناثلاب صناماو سذجلا ئنلىلوالا ال نالف لوالا محئاما هللانالا ||
 [| اب واصنم نوكيف لوالا ىلع فوطعم ىناثلاو ىئنلادك أتل ةديزم ةيناثلاالإل
 || مار دقينا زوج و بارعالا ةكرخ هتكرح ٌههباشمل هظفا ىلع الج ١
 / لوالا حتت) ك ثلاثا (و) 0 |مهنم لكل ر دعينأو دحاو ريخ :

 ىناىلوآلاال نالف ل لوالا محفاما هللاب الا ةوقالو لو>الود (قاث 0 وأ
 ١ هنا لوألا ل ىلع فوطعد ىناثلاو ةديازالن الف 1 !١ عفراماو س :

 ظ ١ ظ وادحاو ريخ اههاردع 5 ؛ درغم ىلع درهم فطع ءادتيالاب هع 0 ١

 ْ 1 (اههسفر)عبارلا (و)ةدح ىلعربخان# ”لكلر دي نايتنل دج ىلءةل دج فطع ٍ

 1 هلل اريغب| مهأوق باوج هال هللا الا ةودالو لود اود ءادقالاب :

 | لاما انههذارضالا زوجي و لاؤسلل ةقباطم طم !4-”عفرلا ! ءافةوقوأ'
 | |! لعزاف (فءض ل ع) سبلوععالنا ىلع (لوالا عفر [] سماع هنا

 3 بنا ىلع هلل ايالاةوقالو لو الود (ىباثنا حف وو) لة نمد !ىنعمعال ٍ



 نافذ ) ام هيلكن يلاثملا دَقَتنم ةروهشملا حسنلا ىلبع كل هلوقو فاضملاب
 ناكلب ةدوكذملا لاو>الا ىلععقاوريغاهلوخ ددعب ةيلادئسملاى(ناكأأ] !

 اميليىا هباهيشفو|اؤاصمهنوكوهو طةفريخالا طرشلاءاقتناب (ادرغم)

 (هبضتاس لد قيارهت) كرت ذيع تزيل ديق/راضارتل ١
 هب صباه ىلء هلوقو الذ ريغدمكشالوصغمو |اةذرعماد رغمناك و لهناف |
 وك دحاولا حفل اوهو هيلعال لو دل .ةدرفملاهب بص :.ناكأم ىلد ىا 1

 تاييسمالوه ني ونتالب ىلاسلا ثنؤملا عمبف رسكلاورادلا ف لجرالا |
 رك ذملا عجبا ىف !هلبقامرو كملاو ىثملا ف اهلابقامح ونغملاءابلاو رادلا ىف ٠
 الو فاسض؟ سدلاه درغملاب دي و تال نياسمالو نيايسمال و ملاسلا| ||
 ىممذا نمىنعم هنعضتل ىنامناو عومجمل و ىنالا هيفلخديف هل عراضم| |

 لجر نم له لودي نم باوج هلال !هيف لجر نمال رادلا ىف لجرالا
 نوكيل هه4بصنبام ىلع ىنامناو ايف نم فذشاربدقتوا هميم حرا دلا ىف
 نيبو ءانبلا لبق لصالاىف ةركتلا اهقحخسا ىفر>وا ةكرح ىلع ءائبلا|| ظ

 الاريصيف ةيعسالا بناج جرت ةفامضالا نال هل عراضالاالو فاضل
 هنلادنسملا 5 (ناكن او)بارءالا ىنءالصالا ىف هده سنام ىل الئاما هب
 نيبىا ( هنّيالوصغموا ) ةراكتلا طرشش ءاغتناب (ةفرعم) اهأوح ددعب
 ولا عزم لويس لع لاضتالا طرش ءاغتناب ( النيبو) هيلادنتسملا كلذ
 روص تس ىهوالوا هباه.ثءوا افاضم هنوك طرش ءافَتلا عمانأك ءاوس
 لحجر رادلاىفالو ورعالو رادلا فدي زمالغالو ورعالو رادلا فدي رالو<

 و رعالو ديزرادلاىفالو ةأسماالو لجر مال_غرادلا الو :أماالوأ ||
 (عفرا )تسااروصلا هذه عيمج ىف (بجو) ورع الو ديزمالغرادلا ىفالو
 اماواهيف سنعأ ةفان الرثا عانتمالف ةفرعملا ىف اما ءاد#تبالا ىلع
 بجو ىا (رب ركتلاو ) لصفلا عم ريث أتلا نعال فعضلف لوصفملا ىف
 ادع ضوعلاك نوكيلف ةفرعملا فاما هنيعبال اًماطم نكل هعمارب ركن
 ء|باوجوهاملاقباط ءنوكيلف ةركنلاىفاغاو داح الا ىنذ ىنعم نمريكشلا ىف

 ةفرءملا ىف راج ىلا عتلا اذنهو أ سعاما لجر رادلا ىفا لاسلا لوق ل من“ ظ
 ةيضقلاهذهلىا (اهلن سحااالو) ةيضق.هذهىا (ةيضةلمو)اضيا |
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 ه ب رج ىأ برص باب ١
 [ديزاال اف زجاك ىلاوثاد'ك
 : دتسا نع بيجاواذه صا الو

 لو# هنأب تيبلاادذ_هذ مهل ذل

 4 لعافب ساوهوا ةرورضلا ىل

 | قبيل ىدردقم فوصول ة فصلا
0 

 ( نليعاغم هنزو ملاسلا جيرهلا نم

 ملاسلا ىنءمام تلق ناف تارمنامت

 1 نا لا_هام ىعمامو حيزمهلا ىف
 ع جهلا نء تبيبلا اذه لثم

 ْ عب رمل هعتسأو سدس هلصانا

 ا انعءا_نلقاوزممالا للم عتسالهنال

 | ةذتاسالا ضعب نماتمعنام لعامش
 1 نيتب نمبكرمتسبلا' ذهل ثنا

 | بكريل دعب نيا مهتس» نور جت
 | ةيسراغلا ضورعلاب ارذعتم ىعم

 : اذ هو ناود_هءلا ىوس

 | نولا رئاسىف نوكي كل ذكو
 5 ف ملا كس يو اصلاو'ذلو

 ٍ جز هر<4 ردو نايعاشمنآيعافم

 # هيئرصت ف ملاس

 أ |تفذحمتاسايق ماللا تفذ» تنكحزال تناامال صاف تدلطنا |(
 ناد بام ةاظفا تدب زو الصنم لصتملاريعطلا يل ةناؤاراصتخا ناك هلك |(

 أ هلاح ىلع ريا قباو ميملا ىف نونلا تعداو اهنع اضوع ناك عضومىف|
 |ىلءاماو ةزمهلا محف ريدقت ىلع اذهو تقلطنا اقل طنم تن اماراصفأ

 (هناللوالا ىلع ف:صملارصتاو هيف مالالذا ماللا فذحالا قرفريغنمأ
 اهلل اءاشنا ىفرخلا مسقف اهفرءتسو # اهتاوخاو نا مسا # رهشا|

 ااهعهادحىف فاكردقلا اذهو تفرعامل ُماَف هوبا:لجر مالغالىف هوب'أ |

 ا( هباهبشموا افاضم ةركذ ) هل_صافالب اهدعب عب ىلال ةظفل.هيلا ||

 | ريعضلا نم ةفدارتملاوحا هذهرهانعم ماهمت نموه ”ىْشِإ هقلع: ىففاضلابأ |

 ||| |افاضمةركن اه.ل,ا1لاثه ( لجر مالغاللثم) اهيليىف عوقرملاريعخلا

 ا[ةاطنم ( ثنك نال ى' تافطنا اًقلطم تنااما لثءىف ) ناك, ع

 !لوالان لعام هب لمعف تقلطنااةلطنتم تنكنا ريدقتلاف اهرسسكر دقن

 ااهتاوخاىدحاوانالوخددعبى' ( اهلوخ ددعبهيلا دئسملاوه)ىلاعت
 عفدلا ق.ساعف لوخدلاواديدمبلا نعم نهتفرعامب و ( ماقاديزنا لثم)

 همكحو سذجلا ةفص ىئناىا © سنجلا ىثل ىااالب بوصنملا # و كامب

 اوادعام لوا 4: بوصنملا لب ازاحالو ةق محال تان وصنملا نماعا طم

 ١ ناك تاب وصنخملا نم هاليعام فالخاهب بوصنملاب هنعرببعتلا نم ديالق

 ا كح جكالل ىطعاؤاهن:ههرتكا نكلتاب وصنخملا نه هناك نكي لنا اواميضعا

 || ؛ظفلاهب بوصنملاوهالمسا لاقي نا دعب .الوازواهنم لكلا دعف لكلا

 ع وذم وهام أماو محفلا ىلع ىئم وهاك ال#وا هه.ثو 21-08

 (لث هيب رخ(اهلوخددعب هيلادتسملاوه) هيفاهلع دعلا هلاععا سيلف

 هولأ اديز نا ىف هوبا لثمب اضيا ا:هه في رعتلا اذه ضاقتنا

 ا دنسملاىلبى ا( اهينلي )هلوق هيلعدازم:هبوصتملا د> داراامل ه:كتاعلط#

 |[ ى

 / |نءقبامو ا هلوخدىف رورجلا ريعطلا نموا هنم ىلوالاوا هيلا ف رور لل
 أ

 ا تاعوفرملا ىف تفرعدةواه ف فب رط لحجر مالغال مسا ضء!قو

 | أهبثم :ركن اهيلياهل لاثم ( كلامهرد نيرسشعالو ) اهيف هلوق قيقحتأ |
 )و3

 أ
 ١
/ 

| 

 ا |
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 دع كا اننا اها ا

 لا

 ناكلوخدئا( اهلوخددعبد:سلاوه) ىلا هذ هللا غب ةايزعملا مسقفف ١

 ىلا :دانسانوكينااهاوخدل دنسلا ةيدعبب دارملاو اهتاوخا ى ا

 5 ررقتدعإ

 هيلع تدزواوعف نيعلل اهدورو اهلو حل دأ رانا صقن [ اذه با او+ ىف

 7-1 دعت 7 54 (و)ؤيكلاو مرعي قف ق.سام ىلع هطا ارشو

 ذه ناكو دي ز قاطاملا ناكوك ايظذل امهدحا ىوا م4: بارعالا

 رد نه دال ىل؛ هيف 1

 ناد عل "م نا كو ةروصنا هده لثمفو ىلا (اهاثهىفذ رود 'و رشف 'ٍ

 لرال 00 ريخ هواز ار هلع 0 0-2 0

 وج اهدا هوازرج نأ تو 5 2 0 |

 ا دودصتاما كالذز !كشالو اهريخوا يعسا ىلع اهلو ت>ددعل اعقاو اهع'أ

 || هررقت ىلع مدقملاربخلا ءازجا نيب عقاولا دانسالاف ربو مس
 || ديزن اكل ثب في رعتلا ضةشالف هلق نوكيلب اهلوخددعب نوكيأل

 || برضي ىلع قدصإ لاةياب ٌتاَم هوبا ديز ناك لثعالو هوا برضي
 |١ لاتينا نكيو فرعملا دارفا نم اسبلو فرعملا نيلاثملانيذهىف مئامو

ا اهنا وخاو ك اريخىف هيلا ةراشالا تعيساك
 ظ ءلسأو اعاد 2 ن

 ل هماكحاو هماسؤاىف ( اددنملا ريخ سماك ) اسهناو ت>او ناكربخ عا َىَأ |

 || ىذا خال ندم هذا ريتا اهكسوا شيول( ةطيرعما) رك لاس 1
 : ناك اذا كالذورخ الاب اههردا س.تلي الف بارعالا ْق اهريحو اهوسا

 1 انه ةاشتال هن رغلا طصيالا ب« ف تارءالاناؤريلاو ادبسلا فالخديز ْ |

 | | ناك مساىف بارعالا ىتنااذا كلذكو سدلل ةمفار ب
 : اذه غلا ناكو 5 ريا مده زوال كاَذَه هد .رقالو اءرجس اهريخو

 ٍ اهناو تاو ناكريذال ناكوهو ناكريخ لماعىا ) هلماع فذ دقو ) 71

 8 قدا اذ ٠ متةحا اءاو ناكالا لاعءذالا هذه نم ءىقذدال هنال | ١

 | ارش ناو رك اري نا مهلا ينوي رج ساننا لثم ىف ) اهلامعتسا ةرث ريكا

 3 هأ اوةاوهو 00 ال تل ) هحواةعيرا ) مهاد ءافمت مسا |

 اااه. 2 2 و انج 2 4ع 0 ئا و هرعت 7 ١

 نءع نار غْنزو 2

 ص اذه صملا لجو هيخاو .ع قراش و ١ ندم غلا ريغ خالك مربدقتو ن قب 353 ةلصلا  هماحوم هم مالك ىف

 ناوعف نزو ىلع ةفوطةمىه ىلا ىلوالا ضورعلاا نم 4111١9 رف اولارحأا نقناتبلاناذهو ذو
 ءادتباو اسهلثه ب نطاسهأو

 نايعافمنزو لع بوصعم لوالا

 نالعافم نزو 1 لوعقم دولو ْ

 ءابلا ف ذ_# نا لوقعملاو|

 لقعلاو نكاعاف من 2. ناليعاشم نم ١

 ١  - 2عارص او>و || 03

 اًضيا بو صوم 2 تآقمأ نم

 ©لأتلمأث هيفوأ

 لالدت_سال نا.عش لهس ل وقأ

 ءاوسو ئ وس جب ورد نيو وكلا| 7

 فرصتلا او هيذرظلا نع هيد

 فرصتك ارجو ا.صنو ا_هفرأ

 سشلا م سصاسإف # ريغ ظفلا

 3 لو #7 نا رغوهو ى-هأف ١

 # اوناداك مهاد ناودعلا ىوسأ

 ىسماو في_بأا سا ان دارا 1

 ريعد عما ةصقانلا لاءؤالا نم :

 وه هلوقو ايكاندبلا ىلا عجار ا

 م جلاو» هريخ نأ رعو 5-7

 باب ردح 1 - ىمدأ ريخ ا

 ةلج نوكيزا زوجي ناكحأ
 نم مف ام ىلع واواب ةردصم

 فكنا !باف ىنعلاو لوطللا |||
 قب فانا رع نايف نوولا

 : ناودعلا ريغ ّئأ ناودعلا ىوس

 ارردقت عوق رم ىوس نا ىلع|

 ريع ىسع؟ هنال قبب مل لعافإ] ا

 !, "نم هنيديهناد : نوريغلا عم ماكتم مواعم ١ ةوادعلا



 /ثي> ناو ©« ىرخاب'تزرو ةئيرق لكوا# بركى دعم نبو رع لوق 6 رسشع عسا_لا تبيلا +
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 ظ
 ْ ملهاج ثدبلا اذه لب 1 ديءسولا لاق * ا٠ 00 ناد ةرملاالا كيبا رم 7 !#هوخا هقرافم خا لكو# ن ْنأَوٌرْفَدَس

 اءانف ركب و ثعءلا قرع ال

 ناقش الا امهذا زوو ماعلا
 تدق اذاو ةيقان امندلا تما

 قالطا لبقنم نوكيو اًهْرْفا
 | ىف اذك ص الا ةداراو ماعلا

 ىنعي ملا ةئي رق لكو هلوذ بابالا
 سفن لك نأ
 ْ عطس اه .<ةفوغُدم ىرخا

 00 و

 اةديدش ةبديح تناكناو اهنع

 اهلوقر امهني ةدوملا لامك
 ا خا ىلا فاضم أدبه لك
 خاىلا عجار هوراغدق ريعدلاو

 ْ له لدبق نم هوخا هدراعمو

 اناممالا زاج ادرفم تف اط

 كيا رمعلو ل والا ربخ ةلجخجاو
 | اكابوجو فوذح هربخ ادتبم
 |كيبارمعأ ىا ريا ثحب ىف قبس
 هب مسقا ام ىا ىعست هناقن و

 | كلذ كح عقاولا ىف ىمالانا
 |مسقاام انلو بريا رمسف امناو

 |معفلاب رمعلا نام لجلا حدد هي
 |لمعتةسالو دحاو عع مضلاو

 مسعلا نال ةحوتفملاالا ماللا عم

 | هل ىعتسا ةرثكلا ىفيذذعلا عضوم

 ناه<كرسسكلا اووحةل ابنا دقرغلاو

 ]| نانوكب ثي>بضقلا نهنابيرق

 اههدحا قراغبال ثيحي هلا ىف

 هع 5 انوذال ؛ ةهص ب الا ىقالاف ماظتنالا ن ءعاا

 ا ٍٍى نيد ةهأاىف هللا لوخد مدع 1 سألا رذءت و ةهلآ ىدهروص# :

 | ااسنسالا لعالا لجان عر + عنامةب الاىفز داع ءانسالا هتك مرش قدي

 |هللااهن: ءىنتلسم ةتهلا امه ناكول ىعملاراصا هيلع تلج يي ْش

 أ| ىل (هريغف) ) ريغىلءالا لج- ( فءضو ) ةزياغملا مزلتسي ددعتلان الإ |
 واب بهذمو لم يدحو 50 - روصخت ريغ 2 وكلم عج ريغ

 ١ انا م كالوذىف رو 9 م 1 70-و م هوصالا عوقوزا 35 )'ّ

 ' فدصلا ل جو بنا, :نيدقرفلاالا لاقي نا !بجوالاو هم ءانثتساالا |
 || فصو ا_ههدحا نارخآ ناذوذش تيااىف لاقو ذوذشلا ىلع كلذأ |

 ادوصعلاوهذا هيلا فاضملا شدوروهشملاو هيا فاضملا نود لك |'

 |فوصوملاو ةغصا' نيب ريخاب لصفلاامهماثو طقف لوعشلاةدافال لكث |

 ءءاش ى'(ذ .دهرظلا ىلَء بصنلا ءاوسو ىوش بارحاو ) ليلاةوهوأ||

 ةرصتلاو هةؤراغلا نءاه64ورخ زو نييفوكلادنعو : ةيدرظلاامزالا|

 وس قب ىلو #رعاشلا لوشن نيكسعم ريغك ارجو ايصنو اعفر ام[!

 : هفص فلالا ىلءعفراب وهورخ ” الأ

 6-9 ىقثسملاناليصدااءنإ دكر 2 | !لاقن' بد ولالاو قيعطاع !شنساالخا الكل
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 ظ ع رطل ىا ( اندسفا ) هللاريغ ىا ( هلللاالا ) روصخي ددع لع اهف

 ره روك مع

1 
١ 

| 

 د هللااهنع قالب ةيالابعب ل تاعي نيد

 ا نينا ةنالع لم د تفصال تناك اذا الخ ا ا يف

08 
 أ هلال ددع اددعت.النا تدل هللاريغ ةهل 1 اه. 5 نكي ل اذاو هللا ريغ ةهلا

 ا
 ١

 |لكو # هلوشباك ني رخ أت ارك | هيلعو ةغصديزالا نوك.نادي زال دحا
 121١ لكل ةفص نادقرذلااف# نادقرغلاالا كيباريعلا# ٠ وخا هقراغم خا

 | )اخ تاق كناكفدي ز اوسو' ىوسموع لا ىلع احتلوا ةاذا كنالا سه يفرط

 ا ”اردغامهفور نر ويدس بهذ موشهو (حسدالا) بهذملا (اع) دب زناكم مولا

 ا وجزحخا اذا ءاوس 9 سشددالا عزو 5 اونا د 5ك هاند ناودعل

 ءاوس عاج نولوعؤ هعقرأ ار اك نا ني طنش ةيقرالان ع
 اذ و 53

 ٌ ةيقرظلا ىلع هياصتنا اهل ايف عدرأ اراك اى اذه لثمو كاوس رادلا

 ا [اهفرع سو اهتاو او ناكريخ امل 1: ا . دنهل دعا ىلا هذ ةلوق
 اا

20 
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 ةرياغملا نعمل مايق زابتعاب ةم#:م تاذ ىلع اهتلالدل ( ةذص) لصالا ىفأ

 [يلامعتساو دي زريغلجر ىتءاج لوشن ام ةفص عب نااهيفلمالافاهنأ]
 نامعتساو (الا ىلع تاج-) اهئدكل برءل' مالكىف ريثك هجولا اذهل ع

 اههنم لككارتشالا كالذو لصالا ف الخ ىلع (ءانيلسالا ف ) اهلثم

 | (( هفصلا ىف)ريغ ذلك ىلعىا (اهيلعالا تاج اك )هل. قام هدعبام ةرياغمىف
 | |ةعبات )الا ىا ( تناك اذا )الا ايلاغ ةقصلا ىف اهيلعالا لمال نك

 ١ |اردةمال اروكذماهفوصوهنوكينا بجوذدد.عتم دعب ةعذاو ىا ( عجل :

 نو ءاروك ذم نأ امدعب ودير ريغ ىن ءاح ل*هريغىفار دعم نوكيدقاك

 | |انئزسالا ىفاهلديالذا ءانثتسالا ةادا اهلاح ةذص اهااه قفاويا اددعت
 | | عاددعتملاو ديزالا لجر ىقءاجءغصلا ىف لوةتالفددعتم هم ىتئش زم

 ا! |ىنثه نوكيناو طهرو موقك اريدقتوا لاج ركاظفل اعجج نوكينا نم
 : ماللان فرعزالركتم ىا (روكنم )دي زالان الجر ىنءاجامود# هيف لخديفا

 ( (قارغ سالارب دقن ىلءاءطق 0 قارختسالاواده ءل'هيدارب ثي>

 أ |(ءاشسالارذعت, الق مهم دب ز نو , هعاجج ىلا هب راشي ناربدقت ىلعو

 أ ادي ز نكي مل ةعاجج ىلا هيراشي ن اريد ىلعاءطق لواذتلا مدعوا لصتملا
 ||سنجلااما ناعونروصحماو (روطربغ ) عطقتملا رذعتب الف مهتم ||

 | اهل وحن ددعلامولعم هنم ضعباماولاجروال جر قءاجامو< قرغثسملا

 | |هنالروص ريغ نوكي نا طّتشا امناو نو رشعوا مهارد ةرشع ىلع

 | رذعتب الف هّىالا دعبام لوخد بجو نيهيجوا دحا ىلعاروص#ناكنا

 | اراصر ام اوامهردالا ةرمشع ىلعهلو ىتءاجادب زالا لجر لكوحءانهئسالا
 | |دنع ( ءاثسالا رذعتل ) ريغ ىلعالا لج- ىلا طئارشلا هذه دوجو رثع

 مالكملا اذه ردصف اناقاعاو ريغ ىلع اهاج ىلا رط طق اهدوجو

 رذعتي دق هنال ايل اغاناوقب هان دف ايل اغ دفصلا ىلع لمدال الا نا
 || رذ_ءتيال دقو ديز الا لجر ْهّث ام ىف ءاج وحن روصلا ىف ءانثا تالا

 | |نكلو ارا هخالاوالجرالاوادحاوالا لاجر ىتءاجام وكروص ل 'ريغىف
 || وم ) ةدعاقلا هذه ناب ىف ميلا فنصملا تغتلي ملاردان كلذ لاكاملا |

 ]| هلالد الو هلا عجب (ةجل1) ضرالاو ءاعملاف ىا (ابهبف ناكولا |



 ه.ق لمعت كالذك ام ريدقت نم ل ذئيح ديال هنهىتتسملا ظل لبع ثن 7”

 7 ١ لءاعلاوب ركتبال لدبلاز 0 ملاذا ةقيقحال ( ناردقنالالو امو )
 ئنك ١ اذا

 6 ل يملا 1 "3 71 ءاعا) م عبارك لاح ريدقتلا
 الابىئالا ضاقتنال انبثم مالكلا راصامدعب ىنعي تابثالا دعب ىا ( هدعب 2
 ثيدحو (الابىف دا ضو :ادقو قئالاناع )الوام ىا( اههنال )

 ورهعف لال لج ظفالا ىلع لد بلا نيتروصلا نيتاهىف رذعت
 عوف م * شو ءادتيالاب عفرااوهو د> !لل#ىلبع لو#ث هنا ىلع ع وذ م

 ا تلف ناف هب ريخخلاب عف رلا وهو انش لحم ىلع لوم هنأ ىلع

 لثوال ةملكب هيصنوهو بد رق لحم بارعالا نم نالحم لاثملا اذه
 تلق بن رقلاال ديدن لم هلو امريتعا ف ءادتنالاب هءقر وهو ديعل

 فالدالاب : الاب ىفنلا ضقتن' دقو ىن:ا ىنعمب هيفاللمءكوهاما بي رذل' هل نال

 هاعم (اًئيشالا ان ايش دب .زسبافالخ) هي هيفال1مءألخدال هناؤديعبلا هل

 قيل ) ةيلعغلا لع <7) قيسل ا (اهنال) الاب اضيا ه3 هيف ىلا 1 نضةشا

 #0 ) ىه "ةماعلا سخالا ءاقيل ) اهلعو 5 عم ضقت :رئاالخ)

 لح نمو ىأ !(هدمع نءو) 00 مادا لجالىا ( هلخال)

 ( امئاقالادب زسدلزاج ) سكعلابالو املعو ىئاللال ةيلعفلل سيل لعدا
 ديزام عنتماو ) اهتيلعف ءاقبلالاب اهيفن ضقتناناو اسما ىف 3 سبل لاكا نعاب
 (و) الاب ئنلا ضفتنادقد ىف: الوهامنا هيفاه!عنال امئاق ىفام ل' عاب (اماَيالا

 اهعدوا نيسلارمس وب كا وم هةسملا
 و)ا هيلا امام ةنزكل دملاعم كو نيلا حب (ءاوسو) رصقلاعم

 ش زاجاو يونالامتسازكلا ىف رج قرح اسوذ وكل ( ربكأل ىفاش احدعب

 1 |ىاتسل هل ا ءمور عجم لح -اقدعتم لءفاهذا ىلعاهب بصنلا مه ضعي

 نفل ٠ اري ادي زاشاحا ر عموقلا برضو دل هذه ى . نسما ىلا' قاع

 ا زئتيج وهذا ةؤصلا نود ءانثذسالا قىئا ار نارك ) زرع در

 / قيساهث روك ذملا(ليصفتلا ىلع الاب ثلا بارعأك )هفوصوءبا عاب
 ريغ هلكى ا ( ريغو ) هيلا هيارعا لقتنا ةفاضالل ئتسملا هيرحاامل هناكف



 مالا حراشلا لاقو ميقت :ىبالق معلا هفص ىلغالا تاب ةصلا عيج

 أضقا تانالاع !4يلق ديز قلابكمن ا. نكءاهىلع ت ؛ةصلا لمن انكم|

 ظ لجلال“ هفصين ىف ةغلايملا ىلع ككالذ لهوا معلا اه: ج نم قئلسي وأ

 نيذهىلعو يعلاةفصالا تافصلا عي هيفل ص نانكما تلق كناك |
 نكي هنا نطغتملا ىلء ىئنذكالو ةماقتسالا ةروصىف عجبردشب نيريدقتلا
 ةروصرلا ءانثأسالا دنع ةياخالا داوملاعبمج عاجرا تالي وأتا هذهلشد

 هنهروصتي نه لك دارملا دي زالا ىف سض كالوقىف الثم لاقيه ةماقتسالا
 ىلع نيءمتولا ولغىف ةفلا.لا هئمدوضقملاوا كقرا_ءم ند برضلا

 ىئئسملا ظفلىا' (ظفالا ىلع) هل ثيح ن + (] دبلن ةمئاقأو) 07
 الع هظذلىلعال هنم تسلا عضوه ىلع لم ىا (عضولا ىلعذ) هنمأ[] |

 خ وذ سم ل ديدي رو دب زالادحا نم ىف اجاملث.) ناكمالار دق ىلءراتذ ان

 (اهيفدحاال) لثم (و) هظفل ىلع لو#ترورجنال دحاعضوه ىلع لوم
 (و) هظفل ىلعال د>ا لحىلع لو ورمعق ( ورعالا )رادلاىف ىا

 ىله لوم عوف 'ئشف هبدتعيالىا (هبأ.هيال؟ ىسالااًةيشدب زام) لد ١

 نم ريثك ىف سبل هب أيءيال هلوقو هظفل ىلع لوم بوصنمال اًءبش لأ |
 هب هؤصو امناليق ىثنسملا”ىش ةفصوهف اهذإو عقوام ىلعو مسا

 عاامش هنمىثتسملا لءجول هنأ ندم و هسعن نم "ىو ١) ءايشاسامزلي المل

 هلع دي زيالاسع قئلس ملا صخو الوا 4 ة؛كءلاربغ هءوصض هيلق ديزينأ نه

 ظدألا .ةللا ىلع ل لديلا رذعت اما انمناو طلاو قدا ناكل ' ناكينل هي :.ةيشلاربغ ه_ةص

 (تايثالادعب) اقافتا (دازتال) ةيقارغتسا ( نمال ) ىلوالاة روصلا ىف[

 ىنأالو ىئنلا ل١ دك أنا اهنال الاب ىلا ضامتنال ايم مالكا اضام دعب ىإ ظ ْ

 راب دي زالاد>١نم ىف .اجام ىليةو ظغالا ىلع لدياواف ضاةتنالادعب |!

 زئاجريغ كالذو تابثالا ف نم ةدان ز مزلف دير نم ىتءاجاناوق ةودىفناك ||
 دحاال ىلقو ظفللا ىلع ىثثئسملا لاياوا هنال نيتريخالا نيتروصلاىفو

 تلسصحاهنال ةنارعالا ةكرطا, ةهييش هتكقنال يصتانارعالا اهيف
 ةقيقحالرب لاقت نم نم حدي الف للماعلاب لصاإلا بيش ىوهفال 00-2

 ليي 5 دب نات ةلوقزكلاذكو لمحل اذه دق د 1
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 ححهزالذا ديزالا ىن سن ف الذ دي زالادحا ملكتملا ب سروال ا عصنذا

 مكط انوكيناب (ىنءللا مفتي ناال ) دي زالا ملكتملادحا لكبر ضي نا
 ة كر ناوي>لكك الوقود موهعلا ليب_ىلع تديْنا مدام
 دارملان | ىلع هلادثب رد كانهنوكوا حاسعلاالا عضملا دنع ىله مالا

 (ًاذك موبالا ترف لثءزاعطق ىنثلسملا هيف ل دي نيءم ضع هنءىئثسلاب
 مباع ملكتملاديريالهنارو هظلااذكموبالا ذك موب لكةءارقلا تعقوا ىا
 ميةتسإلالاك ل وهن ال ءاقلو كالذ ليوا رهشلاوا عوبسالامابالب ايئدلا

 أب رف روصلا ضعب ىف بجوملا ىف هنم ىئثئسملا موع ربدقت ىلع ىنعملا

 اسضيا بجوملا ريغ ىف هنم ىنثل تملا موع ريدة ىلع ىنعملا ميتال

 ةماقتسا اضيا بجوملا ريغ ىف طرتشينا ىجيذيف ديزالا تامام وح

 ماناب مولا صيصخدعبالا اذكموبالا تأرق لثم محدنال اضياو ىنعملا
 صن#ن اب ديزالا ىبس نحف ضرصختلا اذهل ثهزويف الثم عورسالا
 الفذني رقكانهناك اذا نيصوع ةعاجج نمدحاو لكي هنم ىثسملا

ش ا_مهنم دحاو لك َن وكىف نيير وصلا نين أه نيب قرف
 ا هش رّقلا عم ةراق

 | مده اجألاف بلاغااو يلاذلاوهربتعملا ناب تيجاو اهنودي ةراجريغو

 سنجلا دارفا عيج ءلارتشان ال هسكع ىلا فو مومعلا ىلع ىنعملا ةماقتسا

 ١ ىناكلاه هه تالذىف اهابادحاو ةفلااخو اهي لءغلا قاعتىف اهكارشا

 || |ديزالا نب سندو اذكموبالا ترق كلو نيب قرغلاناب و روك ذملا ل كما
 عوطوم هيف ىلسلا ند نيم صدع ىلع هلاد هني نق روهظنالا 0

 7 موقلا ىاموعأ نم كب رس نم ل. ةاذا اك نيءد ضع! ىلع ةلالدلا هرهاظ

 ا يا كلذ نا رهاظلاف ديزالا ىبرمض تاقف ديز مه لخا'دلا

 ل بجولافف كالذك ةني رقنادجو مدع بلاغلا نكل ىنعملا هيف مةتسيام
 ١ ١ 22ه نأ لجان موىأ ) هع دو ( ىنعملا ةماعت_سامدع ه3 نلاغ 5

 لأ (اءالادب زلازام) لثم ( ن2 ل) ىنعللا ميقتسيناالا'بجوملا ئذوكمال

 لعام اد ديزتدت ىنعملا نوكيف تااىنلا ازال تدن لازام ىنعمذا

 | < عجور



 م
 (نوكيال ) دعب (و ) اديز سبل موقلا اجو ( سبادعب ) بوصنم
 امهلال ايهدعب امجاو بصلان وكنا اوافق ن وكنال كارها "يس وف ١

 ءانشتسالا باىف ام.هعسا راعما مزايو رينا ةيصانلا ةصقانلا لاعفالا نءأ
 نم ضب ىلاوا روكذملا لعغلا نم لعا#فلا مسا ىلا عجار ربعك وهو

 معاو ةيلاملا ىلع بصتلا لحم ىف بيكا ىف امهو اًولطم هنم ىثئسلا ْ

 فرص: الو غرفملاريغلا لصتملا تملا ىفالا لاعفالا هذه لمعتسنال هنا
 ىنثثسملا ىف ىا( هيقزو# و)اهف فرم و فرصتبال ى ىهوالام اًهمةئااهنالاهيف ْ

 0 هعقتاسلا 1 نعء(ل ديلا ران انو 1 ىلع (يصتلاا

 :ه نوكيل ىف اعقاو ىئئَْسملان وكلا ا رور ل اريعضلا نه. لاح
 قف ريغو الخ وادع لش 1 ءانماسلات اوكار ,اسدعي نأك اذا 'عزارم> الا نع

 بوصنم هناؤبجوممالكىف ناك اذااع زازحلا ( تسوي ع رالكا و ١

 5 ملاذ' اعزاري> !(هنمى هما ارك دَدقَ) هَ لالا(و )2 سماك انو+وأ

 متل مر ءل قو له اوعلا 0 ع برعإ ذكيح هناف هنم ىئلسملا

 مالك ىف ى' بجومريغ مالكل ةئص هنأ ىلع واوريغب هئم ىئلسملا 3

 امدونالواءطةنم ن وكل لا ظرتشف لو هنم ىنتئسملا هب ذرك ذي جومريغ

 ود ) كلذب ىنتكاف قبئاهف عءدق امبومكحنال هنم ىنثثسملاىلعأ
 ةناشتسالا ىلد بص 2 ال.اةالاو) 4 لديلا ىلع عفرااب ( ل: .(ل.لقالا مام ْ

 ىلع بصنلاب ادب زالاو ةيادبلا ىلع رجلاب ديزالا دحاب تررمعام وكو

 رات اوهو ةيادياا قب رطبامايصنااب ادي زالا اد> !تيأرامو ءانثأسالا
 روصلاهذهىف ل ديلا اورات+اامئ اوراتةعربغز اجوهو ءاثثسالا قي رطنوا

 ةلاصالابال لوعفملاب هييشنلا بيسب وهامتا ءافشئسالا ىلع بصتاازال ١

 و وزة طساوريشي وةلابعألاب لدي |بارعاوالا ةطساوب و

 رجلاو بصالاو عفرلا نم ىلءاعلا هيضتقب ام ى' ( ل“ اوعلاب سح ىلع )أ
 5 محسأب ىن ىنثلسملا كلذ ص: و( روك ذهريغ هنم ىنثاسملا ناك ا 1|

 دارباه هل عرشملا غرفملاب دارملاو هنم ىنثئسملا نع لماعلا هل عرف ال
 3 |( مالكلا( ريغىف)مقا وىثتسملان !لاطاوى ( نحف وهو) هيف كاريس كراش كريشان

 (ديزالا نب سطام ل ثمر ةدي#< ةدئاف(ديذيا) كلذ طرتش او( بجوملا بجوملا )إ

 ده 1
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 نوكيأم ا هدحا نيعسقىلا عطّشنملا اوعسفدقف مةوئباماو ةئاطقلاو
 نوزو انه هذ ارا.ج-الا موقلا ىنءاجام ودك هفذح دل مسا هلبق
 نوقفاوب انهه مهف هفذح عدن مسا هلبف ن وكدالام امهيناثو لدبلا
 نذالا هلل ايعانممويلا مداعال ىلاعت هلوقك هيصن ب'باىف نيب زاخلا
 نوكيالف مودءملا مو>رملاوه هللا هج-ر نذ هللا ههحرنم ىا يدر

 قئلسلا ى'( ادغو الخدمب ناكوا ) اعطقنم نوكيف مصاعلا الخ دأا
 هزواحاذا اودع ودعز ادع نم ادعدعإ ناك اذا لوجو اضيا بوصنمأ

 موقلا قءاجوح اولخوا الخ نم الخ دعب وادي زادع مولا نءاج لم 5

 رادلاتلخ # وك نم ل وعفملاىلا ىدعتي مزاللصالا وهو اديزالخأ |[
 ىدعديف لءغلا ل صوب و نم فذحي وازواج ىنعمب نءذ؛دقو## سدنالا نأ |

 نوكيل ءانمأسالا بابىف لاصيالاو فذملاوا نعضتلا اذهاوءلاو هسفشنإ |

 اههلعافو بابلاما ىه ىتلا الا ىثلسملا ةروص ىق اك ان وص:ءاهدعب أم !

 ىلاوا هنهلعاعلا مسا كلوا مدعتملا لعفلا ردص ءىلااما عجار ريعك :

 مهي الخوا !دع موةلا ىتءاج ريدقتلاو هنم ىثذسملا نم قاطم ضع :

 ةيلملا ىلع بصتلا ل#ىف ا هواديز مهند ضعب وأ مهنم ىناملاو:||

 .[ممنس الا بان ىف ىلصالا ىذه ىلاالاب هشا انوكيل دق امه: رهظيملو :

 نالعف امهنال تالامعتسال زيكا فوهامناام4! بسنلاى ا ( رثك الاىف)؟

 الخاموا )رثك ١ ام«! بصتااناالا ا4! رج ازاو> ىف نالخ ١ ءارل ١ ىفاريسا' لاقرجافرحاس<41ا ىلع امه: رجلا ريجا دقو تفرع نايضامأ

 |دعام دعب والخامدءب ناك اذان وجواضيابوص:«ىتتسملاىا('دعاموأ[

 اديزالخام موقلا ىنءاج و < لامعفالا, ةصتخ ةيردصن امهيفامنالا |
 ة.فرظلا ىلع يصنا و رعو دعو ديز ولخ هري دقت ارع ادعامو ٠

 ]| مهن زواج تقوو اديز نم مهثيجتولخوا مهولخ تقوىا فاضمري دقت
 لعاقلا مسا ىنعع ردصملا ىلء< ةيلاحلا ىلءوا ارع مه دي ةزوا#وا|؛

 مه يحتوا مه طع ازواخحتو!اديزنم مهةيحتوا مهضعبايلاخ اًواحىا|(

 اذه ل.لو ةدئازام "اهنا ىلع امه! رجازاجا هنا شفخالا نءو ارعأ|

 ىنئتسملااذك ( و) كالا فل ةيملاذهلو هيدتعي لوا فنص'دنعتشم ملأ

 *بوصنم »



 سو

 د

 اريشماديزالا مودلا ىنءاج كاوقك هسنج نء ناك ءاوس عطقنم ءاشْنسالا
 اراهخالا موعلا ىف دعو 0 لوا ديز ند ةلاخ ةعانج ىلا | موعأب ْ

 ته رعاك هيسفل 6 محو و ملعشد .> اعلط» ٠ ىالسملاىا ) وهو ( ٍ

 اهنا ا الادعب روك ذملاو ءا نعد فد رغذن 2 نطقت انانو ١

 راصضت هخ الامور ةدد> ىلع هقر هقرعل مل اذ هاو جب رة ريعوأ ابر ةع ناك ءاون

 [ههريخو ىوسور مدعي ال(الا دعب (ْ اهقاو(َناك اذا) ان ابوجو (بوصن»)

 الخاد ةفصال َى لا الادب عقاولا ا 1 ناو هبديق ير ريغ )

 ىهنالو ىف ل ( بجو رم ) هع لهذيالثا ىنتثسملا أ
 ريغ مالك ىف عقواذا اع ه.زرت> او اديزالا موقلا ا و ماهعيسا الو

 ا:هه ةجاحالو "يهتم ىلع بسسنلا بجاو تالي> سبأ هنال بجو»

 هنم ىقلسملا نوكيناب امأت بح وملا مالكلا نوكيناوشو رخآ ديق ىلا

 ةيفرظلا ىلع بوصنم هنا اذك موبالا تأرق و< جب را هيفاروك ذم

 اءوصنم ةنوكى ال ا ةلطم اب وصتم هنوكىف مالكلان آل ءانشتسالا ىلعأل
 ىلا ةجاسللا لاقتَتاالا دعوالخدمَب ناكوا هلوق لياذب ءانشتسألا ىلع
 عوفر هاو ذكح موالا ئرق لسثم جار الوغاا درقلا اذه

 ءانئزسالا ىلعان وهم ناك اذا نسما بصن ىفلهاعلاو بوصقالاب وجو
 قاعتي ئىش هنالالا طسوتب لعشلا نعموا مدقتملا لءفلاامأ نيب سصبلا دنع

 ءاجدقو انهدحا هلا بسنامىلا ة.سئهلذا ا ا ونعم قلعت هانعموا لعفلاب
 ىاالادعب هلوق ىلع فطع 6 0 هباشذ مالكلا مامتدعا

 ) 00 ىثاسملا ىلع ١ 1 قئاسملا ناك أذا انوجو بوصّدم قسم ظ

 ىتءاجامو موقلا اديزالا ىءاج و هريغوا بجوم مالك ىف ناكءاوسأ
 ىلا ( 0 ) هم لديملا ىلع لدنلا مدقت عاشمال دحا 0

 رادلاق ام و الادب مط 36 ادا انوجو اضيا بوصم 0

 مناف زال لها ذغاىهو تاغللارثك ىف ىا ( كالا ىف ) اراج-الاد>1

 ةيز لا ةغلل ىلا اوبهذ هرثكا ناؤةاصلا يه نيك ىفوانوريشكل ثابق
 ردصي ًالوهو طلغلا لديالاهيفرو هتءالذا مهدنع بوصنماقلطم عطقنم او ١

 ةناورلاّقي رط ردصدأءا عطقتملا ىئذ 0 00 را



 مم سلا لءفلا ىنءإ هلءاعىلةنريبعلا دقت ىف دريملاو ىنزامل لالدئسالرعاشلالوق 4# رسشع نماثلا تدبلا 9#
 داك امو انهبببح قارغلاب 61٠١3 . ىلسرسمتا © لماّشلاةوؤىلا ارظن لوعفملاو لعاقلا ىعساو

 ط1: قلة رح 22:35727372-15721 72 ل
 تاج ححسسس

 ىفو # بيطت قارغأب اسف
 ردف)اى إس ناكم ىليا ةئياور
 قارغلاب ىف ءاسبلاو عنمتاىا عنملا

 ىنءم نيمعن ىلع رجب قلعتم
 رج لوعقما_عبببحوءاضرا

 ابيبح قارعاب ىل عم اىا

 «يفانامو امنع هقارتفاب ةيضار

 هب راقملالاءذا نم لعف داكو
 رييغا_سفقنو ناش ريعد هلل عاق

 زاك ىاس ىلا برطت ةيسن نع

 ىذل هلل١اع ىلع' رييبعلا مدت

 دربملاو ىتزاملاد_:ء بيطتوه

 كال ذ ىلع هبداهشتسالاو

 نع سحاو ا« دزو 6ع دولا

 ىف ني.موهو امهلال دما

 قارغل اي ىف ءايل او حرشلا
 ىنعملا لصاحو بيطت قلعتم

 هقارتفان ىضرت نا ىاس برعنال
 ىضرت فيكذ اهنع هلازعناو
 ليوطلار هلا نم اذهو ىدملاب

 نال هم ثلاثلا برمضلا نم
 وهو لوعفم نزو ىلع بيطد

 ناوع ا_ عم نم 2 فوذد_#

 ناوعفو ناوعف ىلا الا لقنو

 اهلك تيلا اذهىف عقاولا
 الا ل نون ى ذ_< ضاووعم

 ذنيح هناف بيطتىف ريعذلا ثدنأت ريد هن ىلع ## بيطت قارغإاب اسفنأ ||.

 #2 ءادتألا

 ةروهشملا معاداة ىلع دروبام عفدني اذهبو ازا< اهيلاو هميم
 اذهىف'ريغلانا نم لوعفمواىنعملاىف لعافاما ةبستلا نع رييعلا نأ ىهو

 ىزاملا افالخ ) ةدعاقلا كت درط الف لوءذمالو لعافال هلاثماو لاثملا
 ىع“ا ىلعو ع رصلا لءفلا ىلع 'رييغ اميدقت نازو< امهذاف ( دربملاو
 أمحاو ةهبشملا ةفصلا الخ لماعلاةوق ىلا ارظن لوعفملاو لعافلا
 ام هكس:مو لمعلا ىف اهفعضالءفلا نعم ةيفامو ردصملاو ليضُعَتلا

 || اداك امو # اهبدبح قارغلاب ىلسرسهتا # رعاشلا لوقزيو<#ااذهىف

 انوكب و ىاب“ىلا بيطتريعكدوعي و هربك ذنل ناشلار يع داك ىف نوكي
 ريك دن ربد_فت ىلءاماو ةياع اهدقم اهلا بيطت ةيسذ نع !'رييمت اسفن
 بي.ملاداك اموىاهيلاداك ةيست نع رييماسفنو بيم لاداكر بعضو ريعذلا

 | |هشي اريده ىله تببلا لم نا لمة<يلي قامو كسعالف بيطوواسنن
 |١ | رابتعاب بيبا ىلا مجارااريعضلا ثينأ: نوكيناب هجولا اذه ىلع اضيا
 ْ ١ رغ 200 فلكتو بيطت بيلا نعت تداكامو ىعملاذا سفنلا

 [||ىنثنسملا ظفل هيلع قاطياهىا *ىنتتملا## كسعلاىف حداق
 ريغلا هجولا اذهب هيد ولعف ن أكاملو نيعسق ىلع ةاعهلا حالطمصاىف

 أدحاو لك رعو نيعس5 ىلا هعسف هيسعتىف ةيفاك في رعتلا ىلا جباتحملا

 لا هيلع اهؤارججا نكمل ةماخ اماكحا امهنمدجاو لكل نال امههن
 1ك ذلا مسالا ىا )ب رك اوه ل سصتملاؤ عطقنمو لصت) لاوق هتقرعم دعو

 (ددعتهنع) عطقنملا ىنثث ىلا تانج جر اريغنع هب زرتحاو حجردا

 ا اعلا ثتيرشا لدم هؤازحاو اذيزالا دحا قءاجاموحت هتامْرح

 أ ا |موذلا قءاجوحت اظوفلمىا (اظفل) ددعتملا كلذ ناك ءاوس هفصنالا
 ادا ىتءاجامىا ديزالا ىتءاجاموحت اردتم ىا ( اريدشنوا ) اديزالا
 ||| | موقلا نءاجو<نعاهب زّرحاو( اهتاوخاو ) ةغصلاريغ (اناب) ديزالا

 || روك ذملا) وه(عطقنملا) ئئسملا( و )ءاجادب زنكل موهلا ىلءاجامو دب زال

 ٠ ا : ع - هيزريحاو ددعتم نع (مب رريغ) اهناوخاوالا ىل_هاىا (اهدعب

 | لبق ددعتملا ىف الخاد نكي ل ىذلا ىنثثكحلاف لصتملا ىثلسملا تايْرج

 *©.انناسالا#
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 ) 39 ةياوحرلا ىف الءاك ء(ا:ءمناف الحر كب : كود أهل ةلوأموا ا

 ىدتست ةفصلا نال هقلعتملال هنع بصتتا امل ىا (هل) هو ةفصلا
 ادي زدلاولا ناكا دودي ز باط ل يةذاؤ ةيؤوصوملاب ىواروكذملاوافوصوع
 ىنءمواو !(هقيطو) انادي زباطو مسالا فالذي هدلاو نوكي نا لغحت و
 اناا موب اطمعمد] ةفص فصلا تناك ىأ ةماطلاى 3 :ردص٠ق.طلاوعم

 ري ىلع ف طءللواو | او لعاشلا مسا ىءعنوأب 1 اًررد واهأا هع هنا ط موا

 دارشالا ف قا ذنالاةقباطملابدا ارملاو ءاياذةباطم ودة غص تناك تن ها

 م ف (تاتحاو) هريعدل ”هلماح هنو 4 ثدن ادلاورع ذنلاو ااو : 00 ١او 0

 كب دب اطوح لاا ىلع ىن 2 ةماقك م اضيا لا 11 ذماذدوصألا ا

 هرد هللوحن ا يؤ ن إب زنك راقةوكلاحوا سفن ثحن مك اسراف

 لا اىال رع معلا ىدازتنمنال ريبك ادب ود لل قزم ءنع م هاوقو سراف ند

 للع دعدقذ] ةيس م ةمس و رغلاب نولم دوصعملا اضلاو

 ناك اذا ( هلماع ىلع ' رييغأام دوتنالو ) تافصلان م اهريغب ةيسو رق

 هد امزاللطرات .زالو نورْشَع 4 0 دم :ءلادبالذ قافنالاب اماناعشأ ا

 انك ذاك ةفيعْص ههنا 1 لل ءعلل هيام لهعلا ىف عض د.هأج مسا ل لكيح

 ) 0 بهاذملا مدا ىا ( 1 2 ةايف ل معانا نكوق ظ

 هوبأ 0 0 ةسالل 0 0 عملا 0 ا

 اهتويع تردلاىا انو مع ضرالاانردثو وكامزال هتاعحاذا هإالعاؤوا ْ 1

 مد لع اهل او ءاملا » ”المىا ءاه ءانالا 0 ماو ان ايد م هتلعجاذاو ش

 مهلوقىفءاملاناوهو ثحي انههو لعاغلا ىنعمب وهام "انكف لدؤلا ىلعأ|
 1 ةحاح ريع هرو 5 نملا لعل لعاف ىعملا تتيح نم 01 ءانالا ةهلتما| ا

 تاسدلع: م صعأ ل و مالا د اكرم لص قا 1 ماكملا 0 يدعم هلهح ْ 1

 هد 5 رم 0 4و ايما درع ءردقو زوجا 0 يالا ]

 260 اة ا مفر ريك هر 5 ا نا ةراحدي 3 دا ٍ
 هيلا تك م ناو كب أل هرأ اك اوه ءكدصقق لعافلاف ةراحل | ١
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 د (هنع بصتلا 1 هلءج مصب ) ةفضال( [#-1) هنعبصتنملا فابضنأ |
 رييخلا كالذ (نوكين ازاج) هنع هي ريرعتلاو هيلع هقالط' هل هلع دارملاوأأ

 7 0 4:2 ماهنالا عفرب | ريع كوكي ناب هنع بصتنلاى ا (هل) ةرا ةراث زا

 ئارغ ابس## كلذو هةلعت هند ماهبالا عفربأ رييك نو كيني امنا ِ

 زاعفدي ز رع ةرامع لعضنا محد هاب اميز باط ىفب الث لاوحالاو

 ال| |ورعوا هلتارايتعاب هيل' ييطلا دانسادي ر'اذادي ْن نعا'رميمت ةراث 0 ض
 ؤ ا | هقلعتمىلا دئسم بي طلانارا_تعاب هوزوتم نعا' ريم ه رات وكي نازاجو 1

 ظ هنع ىيصتخلا قاصت نكي ملامدعب "ربها نكي ملناو كل (الاو) هوباوهوأ|

 | ديز باطوخح ةصاخ .( هقامتلوهف ) هع بصتتا ال هلءج حدي سا

 0 3 ىةنئ قصتملا ىفاصت تسول ءاع* الا هذهنأؤ ارادو ائعو هونا|'

 ىنعا ةردقملاتاذلا وهو دب زقاعتلى يذاهب ه هزعريبعتلاب هلاهلعج :

 امل بم ا رغب عا (قباطيف) دي زىلا بوسنملا .

 ةقلعت نيعزاعفو هقلعتلو دإ التحتوا هذ اصن ا اوس هنع ءبصتتا ١

 | ١ بصت'اموقفا اول تناكءاوس هّئيءججوا هتب ةنونريبلا :ذعو رم(هضقام) :

 ||| |لثم هسفن ىف ىعملاو!ءانآ نودي لاو ني ونا نادينلاوابا ديز باطل ثءدنعأ|
 , ْ أنا تدرا ثيونا ديز با ط طّقف هل ايا تدرا اذ' ابا ديز باط تالوق :

 |١١ اني ريدقتلا نءلكىلءف هل دادجاو اب' تدرا اذا ءابآ ديز باطو ةلادجو :

 1 1 دصقاذاوة شان درواهتيدن دصقداو اادرةمدروا 'رييعلا هد>و تدصقاذا ا

 1 اعومجلاو ىنثلاىلع قاض نا مصل رغم ةغيصنافا هج درو هديعجل
 1 ْ وعون ١ دصقاذا هناؤريث كلاو للعلا ىلع عمي 0 0 ريعلا ( ناك ذاألا) 1

 1 اًادرشف هب قوينا كرب عمجب وأ سذخكلا كلذ 00 دب نأ مزليال هديعجسوأ ١

 ظ باطو 2 هديعجوأ هلي 1 ذا: ىلا ةجاحالل ةريثكلاو ليلؤلا ىلعهقالط ا دوحل

 اوه ىذلا 2 ىلا (دصقب هدي نأالا) اع نودي لاو العنادي لاو انتر :

 الأ هينا نم ذئني>دالهناف ؛ هيعو لا اهئازاشما ثي>ن ه (عاونالا) سدح ّْ

١ 

| 

| 

0 
|| 

: ! 
2 

 واعتع ناديرا اذا امولع نؤدي لاو نيلع نادي لا باطوحن هتيعجوا|'
غيصناف علان هرخآ عون ئدي زاوا نيديدلا - نملك بيطلا ْ

 درغملا ة

 ارافذ هلل لدخَ 4 (ةعبَص) 'رييعلا ىا 9 :

 « واز»

١ 
1 
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 مسفرو اهيف ماسهبالا مزلتست ةبسنلا فرط ماهبالا ناك ام نكلا||
 ةلياغمنا ىلع [هيشت اهيلعارمص تعم ةيسن نع لاو هاععف ,رلا مزلتسيا عند '

 ةيسنلادرل ىهاسما لوالامسقلا فر وك ذملا درفلل مسقلا اذهىفام
 اههباشامىا (اهاهاضاموا) هلجج ىف هاك ةيسنىا (ةلبج ىف)ريغال

 لوعغ ملا مساواءام *ىلت# ضرخاو# ىلعاغلا مساوهو لل جج ىلع ف طع
 ابهجو ىسح ديز و ةهبشملا ةفصلاوا انوع ةرجتم ضرالا 12
 كلذكو ايا هبيط دعا وحن ردصلاوااب'لضفاد. زو ىل غلا مساوا

 ([فندي زباط 12 ( الج -ر دي ز ِكبّشح 5 لعفلا عم هيف ناك املك

 ةبشيال لاثم (ابا بيط دب زو) هنعيصتنملابصاخ هيفرييَعْلاو هل ممل لا

 ققرؤال ثيحو هقلعتلو هنع بص: 1 نوكينا حلصن هيف'رييعأاو ةلجخجا
 لاؤهناكف ةهلثما ةعب را ةوقىفنالاث لا ناذ هذ اهاهاضامو "هلا نيبريَعلا
 اناواسفن لع نط ء(اعوار'دو ةوباو)هلوةفاناوا سفن ب طدي نودي زباط
 ريخالاب صةريغ نب روك ذملا نيلاثملا نهلك ىلارظانو هذ ىنعملا بسب
 اهاهاضاموا ةهلطا ىف عقاولا 'ريبعْلا نم لكل دروا ةقيقلا بس وهذ
 نيءرادلاو هنع بصتنملاب صاخ ىاضا ريغ نيع سءالاؤ لكما ةسجن

 قاعي اسهم لكو ْق اضاريغ ضرع ميعلاو قف انضا صرع ةوبألاو

 اهاهاضاموا لج ىف هلوق ىلع فطع ( ةفاضاىوا ) هنع بصتملا
 ارادوةوباوابا)و هب أ ةخالو تا رييغلارمظ | هنالدكرتوا سفن (هديط نبا لثم)
 (اسراؤدهردهللو) هلوق هيلعدازو قيسام قفو ىلع "هلع ءالا هذهدروأ (اطعو

 بحاص هرروا ا اًضياو ةقتشسم ةفصن وكيدق درغملا ميغا نا ىلا ةراشا
 الجر هير ريعضك انه:* هيؤريعخلانوكينا ىلعدرغملار يعل الاثم لصفملا

 لع ة يسن نعا ريب نوكينا حطصامنا لع م ذب نادارا هنعارييمتاسرافن وكنوأ |
 لصمالاىرادلاو هبلارادلا ةيسن فنوكيماهالاواموا عماني عمريعتل ا نوكي نا |[

 05 صح أد قدح ىأ ملا سرق رذ_صم محعلاب ةسارشلا نم لعاف 0

 نكيملامدعب 'ريبعلاىا ( ناك نامث) سرفتلا نه سسكلاب ةسارغلا اماوأ



 ا.

 ْش عاونالادصق3 صرص 2 ىفو ل5 عم وأ ىلينأ نم ديالو اميلعادرغمأ |

 ا (ضِرازاج ع ونال ني'لج دب زباط لاش ا زاجاك هنأل رظن ءانثتسالاب| |

 عاوتالاب دارا انا ه:مبا 4 نا نكميو ددعأل نيت :بلجدي ز ناط لاَقّنأ :

 ((ممو)نيصهشلاوا كلا تابصو هش تاك اوس الا صصخ :

 5 ولآ دنص بم يح ازاو> دحاو !' قوذام ىلع ريبعادرو ىاإإ

 !(ناكن' م )اب اوثاو' نيب .زئالدعو دنعوح سن اريغَؤف (هريخف)
 رييغلا دجوز ا ىئعملاوا ( طكّثتلاز ود وا نيوتن ) اماث رادقملا درغملا||

 ا

 ا 7 سعب مسالا متال هلاف ةيتشتلل ىتلا نونبوا درغملا نيوتن استلم |
 | (ةفانضا 'رييغلاىل ارادقملا درغملا ةفاضا ىا (: ةفاضالا تزاج.) يلا ْ

 ظ ضرخلا لوصاطلارثك اهياشازاوج ةشمالا نولونب وسلا طافسأب ةينادب ا

 ْ (الاو) نك”ناونهو 0 0 مدا عم كالذب ماهتدا عقر وهو ا

 ةفاضالاوا عدلا نوني نوكيناب : 4 تنشلا نوئوا نب وز نكي مناوىا ْ

 اما مهردو سد ىدنعو ' مول! نون ىف ةلمبالا ةفاضالا زو< ( الف ١)

 قاضي نازاخ هنالفوجللا نونىاماو فاضملا ةفاضا م نايالئلف ةقاضالا ىفا

 | هيلا ةجاملا ةرثكلقافنالاب ناضمر ىرشعو كي شعوب 'ريملاريغىلا ||

 | | دام [ةنالدالزو هاا ضيق سا.تلالا ملكا 'ريبعلا ىلا ضاولفأ

 أمويلا داراوا نادر ني رشغ دارا هنا نا ضهر ىلا ني سشع ةفاضأا|

 0 الا اضِيا س'تلالا ةروصريغف فاضي الف ناضمر نه نيس فعلا!

 ظ ءافطعء (رادقمربغنعو ) دارطالا ىلا برقا بالا نوكي ةلقأ !
 |ةعقر كالذك رادوم درقغم نع ماسهيالا عفرباك هر 0 5

١ ١ 

١ 

 م !.فمالو ل يلوا عارذالو نزوالو ددعب سد اهىار ادعمربع درغهنعا||

 وذتلب ماث سنجلا راستعاب مهم متاسخلا ناذ ( اديدح ماو ثا
 انيارادقنارغ ةفاضاب زييغلا ضفخىا ( ضفخلاو ) ارييمت ى خةاخإ[

 ْ رءرادقملا ريغروصقاو هولا عم ضرغلا لوصكل 1 ا :

 1 ظ اكان سبلاهريغو ريدان ملا تامه يملا ف لصالانال 'رييَعلاِب طا

 | ةرش تاذز 2 0 2 نم ىتاثلا مسقلا ىا (قاثلاو) :

 | هج وتتفا هردهمتاذ.٠ نع لوعينارهاظلانأك ( هانم + نع) هعقرب 1

 | ذا 2555م



 بر ب 6 جنح در م0 هرج + 4مل هتتا 3

 هىذلا هيردقياموهو درغمل ةفص (رادقم ) فابضملاو اهعبشو "لجأ
 مفر ىا اهرثك او داوملا بلاغ ىف ىا ( اهلاغ ) نيبثيو هردق هب فرعي ىأ
 داوملا رد كحاىف صاخلا عؤرلا اذه نمد ىف قوت اًفلطم ماهبالا
 نعم ( ىف ) نفك“ (امآ )رادقملاو ريكا هيف ماوبالا نال كلذو
 0 بارىف هنايب و ددعلا 'رييمت ركذ ( ىت أيسو امهرد نو رش ءو# ددع )
 0 لطرو#) نزولاك ددعلاريغىا (هريغ ) نعم ( ىفاماو ) ددعلا ءاعس'
 2 ارنا نيغقر لكل اكو(انعمناونم)و< (و) نما فصن لطرلا ناف(اتيذ
 ادا ( ادي زاهلثم ةرملا ىلع ) و سايقلاك ( و)ابوث عارذوح عارذلاكوأ
 9 ك1 نورششء ىدنع كالوقنال تاردعملاوه روصلا هذهىف ريداةلايدارااوأ

 0 دودعملاهبدارملا ادب ز اهلثم علا ىلءوايوث عارذو اتيز لطرو اهثرد
 1 وتلاوهودرغملاهب مي امنا ىلءهيبنتلا هراذ م نك ةيآل ةثادإأ 5< 6 5 ةلثمالا لع فئصملا رصتقا امناو ريغال سدقملاو عورذملاو نوزوملاو

 5 2 اهلثم ةرثلا ىلع ىفاك ةفاضالاو  انع*ناوئمىفاكنونلاوا انيز لطر فاك . 2 دجكرلا 8 3
 © © © 22 ||| نامسالا ماقىعمو اهضءب رركوريداةملا ماسقا فوتو مل ذو اديزأ : 5 3. ا ا 2 . 9 .٠ ٠

 متاذاؤ ةيلاَث ره فاضإال فاضملانال ةفاضالا عمو مجاو ةنثتلا قونوأ
 هاش امانامالك هب راصو لءامأب ماذا لوعلا هباش دانك هذهإ مسالإ ا ا

 رك هّقح لوءغملان اك مسالا ماقدعب هعوقول ل وءفملاومب ىتالا ريع[
 ف -وتسا 3 3 - 0 لعفلا هتماشأ هلو مالا مسالا كلذ هيصتبق مالكلا ماك دعب عمن ن ١ ٠

 مسالارخآىفا هنوكل لعاغلا ماقم تماقامنا ءايشالا هذهو هلعافب ماتلا| ||
 لوا ىلع *نإ_ةادلا شرعتلا مالنا ىرإلا لءقلا ييعص لعافلا ناك |
 هئع 'رييعلا يصخشال اهبعم ف اًضيالف مسالا اهب محي ناكناو مسالا

 ماتتلا مسالا ناك ناو ' ريغلاىا ( درغيف ) الخ دوق'ر ىدنع لاقيالفأ
 عمو هءءازجاهاششاموهو(اسزج )' رييغأ !ىا ( ناكنا زاعو# وا ىئنثهأ
 .ابلاك دعو هتبتتىلا ةجاحالف ريثكلاو ليلقلا ىلع ءاستلا نع ادرج
 سنجل ظْفل لدإال هنال اسيا ىثلا لوشبف دحاولا عوتلا قوفامىأ (عاونالادص ةيناالا ) سرفو لجرف الخ برضلاو بديزلو 'رييغاوأ

00 



*» 37 
 بدبيدل ناكناو رقثت_سملاناف هل ع وضوم هنا ثيد نه هل عوضوملا

 ىعضولاوهو لداكا ىلا فريصنم قاطملا نكلافاظم تبايلاوه معلا

 ماهبالا عفري هي راج هلوق ناف ذي راج اذيع ثبأر ود نع هب 'ريخغأو
 للا _.عتسالا ىف أذ لب عضولا بسر قتسءريغ هنكلانيع هلوقنعأ|

 تايهبلا فانضوا نع زاّري> الا هي عشب اذكو هلع وضوملا ددعت رابتعات

 هلاهعتسا لطرسشب ىلك موهغل عوضظوماما الثماذهن اف لجر' اذهون
 دغاوىفاله ىلكلا موهفملااذهىف ماهباالو هثم قر ج لكلوا هناّمْرَج ىف
 هيف لءعتسلاوا هل ع وضرملاددعت نم هلأش تاما ماهبالا لب هناْرَج نع
 نءهلع وضوملا ف عقاولا ماهبالاال ماهبالا اذه عفرب لجرلب هفيصونق

 ل*:.ىف نايبلا فطعنع زازنحالا هب عقب اذكو ع وضوم هلا ثر> ||

 عوضطوم ردو صدح ىبانم د>او ] كح ناف رع صقغحولا َث و5

 أهلا هركذ لاز رهش ارع ناكامل كل هيف ماهباال نيمم صخخشلا|

 (تاذزع ( ىعضولا ماهبالاال راهتشالا مدعا صدحىناوق عقاولا

 ماهبإلا ناءفرب ام4اؤ ,لا_هلاو تعناانع هب زررحاو فصو نعال

 عضوامل عضاولانا كالذ قيةحو تاذلاىفال فصولاىف عقاواار قتلا |
 'ريغم نيعم ىزعم هل عوضوملانا كا شالف نم فصن الم لطرلا |

 2 ىئكولا ما_هبا عفر 0 اذا ىكصوا ىد!دغي هنأ عضولا ْ

 اناطوح ةردشلا واكب زلطرو# ةروك تلات رقلا ميس ىلا ةراشاث تاذل |

 وجو ارييغلان 8 ردا مبا ىلإ( لوالاف والان ) هق ردقملا 9 كلا كلذنع

 لب اهام 4 ىعل ) ذرعم نع ( هعقرب هر روك ذعتاذ ١ نع ماهبالا عقريام 5

2 

 86 هيف ماهباالو نيمو ن < هنءزتك اوه عو عب راك فصنا || ٠م لقاو هاع

 ١ سد+جن هه هنأ عّضولا بدع هزم 3 هناك هسا ى ا نح نمالا ْ

 1 بدع ةيم 3 هناك ىوصو ثيد ن ٠ مالاو ا :هزضوا لخلاوا لصلا /

 || |ماهبالا عياض دي زىلا بومسنم شباط اناوق ةوقىؤهلافاسفنديزأ|

 ّ تءنلاال تاذلا نعرق:سملا ماهبالاعفر. اتإزف اتي زلبق ىتاذلا ماهنالا

 أ [| |ناتص( ةردّقموا ةروك ذم) صولا نع ماهبالان اعؤربامهناؤ ل لاو



 هنا طلاب امئاق ىلابعت هلو ىف فاش دكلا اصلا اهلطماءفذحأ |

 مهرودص تريصح كك ٌقاجوا #ىلاعت هلوقوحت 7 د وم ) ةردعموأ ( ةمءالع الغ

 نازوجال امهئا دربملاو هب ويس ىهذم وداد اذهو 1
 رو ابرع مهو دص ترمص># لا-ةهلوق لوأ كر اي دةقدح

 لعد مطالب لارا ريعجسال م :1! فكللد طرن - ملا كرا ْ

 كالوقك) 4ب اهو 4 ” ىقعايعأ لالا ف همام رو و) ىلءفلانامز إ

 ادشاررسىا (ايدبهما دشار)هلئئهتلوارغتسلا ىف عراشلا ىا (زذاشإلا |
 لاجدعب لاحواادشارةغضامااب دهم هلودو نطاخلا لاو هدد : رقب ايد هم

 : الوسل؛ هدب ردا كارت ثسىاتثج في كلوغيز انك ردود ااعءوا

 ىلب ىا نب رداق ىلإ هماظععم# ن رانا نادستالا بسلا ىلاعن هلق ةندو ظ
 أ (ةدكَولا) لاوحالا ضعب(ق )ل ءاعلا فذح(بجي و)نيرداقاهءهح
 مادآه اه يح امص ند ه لهتشال ءلا ئه افلام ةدك وما 21د كاي اى هو

 ٍ ا ا قالخ ماسلا 5 "لة ةنملاو ةلقنملا فال ايلاغاد 0
 (هّقحاىا )رمالا بلاغ ف بالان ءلذتنال ة يفوطعلاناف (افوطعتلوبا
 نيه. ىلع هضم ترصو 0م“ ىععك تعهح 5 ابهعكو | ةءيهلا جد

 كاهتوباتقفح ىا 4 دنا نعم وا هديعإ را اذهب سصهالا تدق : 3

 حاتمملا بحاص لاقو افوطع كاذكاهتياوا يغب ىلعاهنم ترمصو
 لمرست ىارا _هطرش ) افوطع ىن ' رده نأ ىدنع ِتاربدقتلا قا
 (تل نوعنعا) ةدك و مئا ( ةررقم نوكتنا )ل اهلمأع قدح توجو |

 سان :الئملاناسراانا# ىلا هد هل اوقىف لماعلاك اهنا: اهتارجا صعب دك قباع هيزرتحا

 تذل ال هاف هب 1 لخا ادااعدهب زر ا( هب 250 ةيسا) هفذح بجالةاو#الوسر :

 5 .ديهمعن رونا وهو رخادي 5 نمانيهديالو د هش لعافنءةدكق م لاج | /
 كف. كفاروكذم'ماءامناكلالاو' يول علل ناملصب الن يعسا نمرمسالا ||

 ها :ءؤتك اص ان اكوطسقلابا“ اًمدهاش هلل اوكا او ظ
 نعي ,ززتحاوأ ماهبالامأ ذرب ) ىذلا مالا ى ا  اهنرييلا 0: .لاثلاا| !١
 3 ءىدن نع ماهت الا عقرب يلو هنادي |مبكح َّق هنم ل ديلان اف لدا |

 ىعملا ىق محاولا تدايثلا ىا ( رقتسملا ) نيعم دارباو م كرت وهأ ١



 0 ا 34 7

 فدا 4 00
 ٠ 1 . 4 0 9 م

 4 لوح سوي هدهد هءهليد انهم ا .طاموا اشم ِّ يطاموا ا همم ةيانيفدا اثم ْش

 ةوقلاعم (ريعضلاوواو !ان) ةسيتلم ديلاخلا هيعسالا ةلجطا ىا ( ةيسالاو ١) | ا

 ١ 0 4 ءاغف اه.و ةطبارلا نو ل بسانو لالق: :سالاىؤ ىلا

 واولابوا) بك اروهو ديز ءاجو بكار تناو تنجو بك ازاناو -

 : وذ لثماناهب ىتكاف ىعهالا لواىف طب رلاىلع لدت اهذال ( اهد>و

 ىآاذعو نيطلاو ءاملانيبأ مداو ان كنك سو هيلع ىل اع هللا ىلص

 داولا نال كلذو هيذ كشال ق!ساوه لوقتواولازوالذ: دكوملا لالا ىفأ |

 اة اههدمب لاضقدال | ةدشادك ؤملاو دك وماني, لخدن) لخدتال ْ

 لظا ا لإ را ىلع لديالو ءادقالا ْف عفن أ ىد#ال را نال 1 فء ىلع

 عراضالاو) ميعتلا ىلءواولا نم دبالفىفىلا هوذ هتلكوح ىمالا لواىف
 ةستلم اتش اعراضم ايف لعفلا نؤوكي ىلا ةيلعفلا ةهلجطا ما( تشل |

 وأ ولان م ىزغاسملا ىلءاشلا مس ال ىعمواظفل ههنا كمل ( هددحو ريعكلاب 0

 0 - اههاوسافو )ع رشي ديز ىتءاجوحأ |

 ىضاملاواىف ىف :أأعراضملا ىلع“ "نإ جشم "نزولا ٠ نهتدثملا ع ع راضملا ىعةلعشملا 1 :

 ٍإ فعضريغن ههددو (اههدحاب 11 ( ريصلاو واولاب ) ىقنااوأ تب ةتدشملا| | -

 05 ءاجوح يفالاع راضملاوةيعمالاك اهلالقتساةوقمدعاريعلاب. انكةلادتعأ |
 ورع ىلكتيامودي ]ىقءاجوا همالع اكتب امديز ىنءاجوا هءالغ كت امو ديز :

 اجي رخ دقدي,ز ىنءاجوا همالغمي رش قودي ز ىنءاجو# ترثملاىضاملاوأ |

 | [جر>امودي زق ءاجو# ىنثملا ىذاملاوور عب رخ دودي :ىقءاجواهمالغأ

 ىفدالو )ورع رخامودي زىنعاجوا همالغ عب رخامديز ىتءاجواهمالغإ |
 ىلاىضاملانامز هب رقملا(دق) ظفل لوخد( نم) ىننلا ال( تشلبا ضال ظ

 ناهز ىل' هبامزب رق ىلعاهي لديلالاح عقا ولا تدثملا ىذاملا ىلءذغل لالا :

 ىحداملا نم رداشملانال ازوحن ةدلع هعوقووأ ل.طاىذ نم لع فلارودص 1
 دو نهدي الف ىلماغلا نامز ىلا ةيسنلا وهاعاهيضمنا نالاحعقوا أت دشملا ١-0 ا
 ا
 دقنو.بولالم ان ويفر كلا نهم تا ورا 58 لابس عَ : مدد“

 - يكردق دبز ىءاجو 2 ظغالا ىف ) هرهاظ) تناك ]وس مي الو هر ط 1 ا 1
 ش : م

 0 د 0
25 3< * 

 * تسر ب ش
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 رو 7+4 ىلءدرا ذهو هب لصاخ وهو ةئيهلا ناب لادا نه دوضقملان الأ
 ق:شملاب دمالا ليوأتىف اوفلكتو لالا قاقتشا اوطْرست ثيح ةاضاا
 ( | ابطووارمسب ( لثم ) ىق ةتشالا لاما ىف باغالانا كشالف اذه عمو

 ىلع اكمهتلالدا نالاغ ل دماج ١<4ةوك مم امهف ةقرضص#ةلال> هيذام
 | |بطرلاو رسدملاب سسلا لي وأتلا ل ةجئاطالو ةنساعرلاو هي رشبلا ةْقْلط

 ]| هياعراص اذا للا بطراوارسسإ هيلغامراصاذا لد! ارمسنا نه بطرملاب
 مهيةةعدنءاضيا الإ ىفو ةاحلا قافتاب بيطا ايطرىف لءاغلاوايطر

 | ”ىشب قاعئاذا هنال لمعلا ىف هفعضوعم ليضفتلا مشا ىلع ارمسب مدقتو
 | اذيرسسبلاو هةلوتم امهثق لكي نا مزلي نعلم قا رابتعاب نالاح دحاو
 | نكت ملناو ةيثيملا هذهو لضفم هنا ثيحنف اذهب هيلاراشملاب تقلعت
 || رهظملا ىلا ةيسنااب ريعطلا ناك امل ءةكل بيطا ىف هراعءادعبالا هيف ةريتعم
 || ثي> نم تقلعت ةيبطرلاو هيلينااويجواو هم ةمرعظملا مقا مدعلاك
 || ريمكلااماو ىضرا لاق هيليزا بكف ه:ءريعذ وهو هيلع لطفؤم هلا

 | |مدعلاك ناك ه ظي ملال هنكل الضفم ناكناو هناف لعفاىف نكشسملا
 || ادعاو هتماكاق نسحا ديز عمم لناو لاشن اب اسأب ى راالف اذهعمو

 هنوك لاح هيلا ريشا ىاةراشالا مسا اوين ف لماعأاناىلا »م 4طءابهذو

 أ |سب ايلا رقلا هيلاراشملا نوكيا نكم هنال حتتن سرأ اذهوارسب
 | ةراشالا مسا عقومعقو ثرح محدن هنالو ذب رسبلا لاح ةراشالا ديةتبالف
 | |(كوكتو) ابطر هم بيطا ارسن يلح ةرمو هيف هلاعا محدنال مسا
 | الاح عقانا مصنف تادرغملاك هيما ىلعاهتاالدل ( لج ) لاس اىا
 | |بذكاو قد للة لغح(ةر ري )ةيلاخلا هل انوكت نا ب4 نكلوا عاشم

 || هيلعاهب مك اةوقّف هيلعاهؤارج'و ل ل! ىذ نءريخلا دل يم لاا نال
 ةلقتسم ةلتطا تناكالو ”ىشىلعاسمب كح نا ملدتال ةئاشنالا لاو
 تءدواذائاهريغإ هطب,رملاناواهريغب اهطابتر ىذ'هنالةدافالا ف

ٌريعدلاىهو اميدحاصيلا اهمطب 7 ةطبارنم اهاديال الامس 'هإل ا
 واولاو

 اءزانضم اهلعف ٌنوك,ناام' ةيلعفلاو ةيلعفرا ةيععااما ةي ريا تلجخجاو
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 ىنعماذه نيف ههبشروا لعفلا ىف لخادأ هم جراخرو راو راجلا نعا

 (فرظا فال ) افافنا ىونعملا ل ماعلا ىلع مدقت, ال لاخلا نا مالكلا

 هيو..سذاؤالح هيو ْناف هي .شوا افراغ لماعلا ناك اذاام فال ا

 شفخالا هزود و لمعلا ف فو رظلا فءضضىلا ارظن الصا ءزوال

 [دبلاريخأت مماماؤ رادلا ىفامْئاق دي ز وح لالا ىلعأد تبا اميدقت طرشب
 اءاقالو رادلاىف ديز !.اق زو<.الف عملا ف هي وببسقفاو هناف لاخلا نع

 اهباشم ناكناو لاخلا نا هانمم نوكي نا لم و اًوافنا دي ز رادلا ىف

 ىونءملاهلءام ىلءمدقتب فرس ظااناالا ةيقرظأا قءمنم هيفامل فرظلل
 فرالا نكي مل اذا اذه هيلع مدقتيال لاللاو فو رظلاف مهعسوت

 مى وندملا لماعلا الخاد هتاعد اذا اهاو ىونعملا ل ماعلا ف الحاد

 اك (و ) ريغال قاشلا لا.>الاوه د ارااذ مهمالكن م رهاظلاوه
 لاملاىذ (ىلع) مدقتب (ال) كالذك ىونعملا لءاعلا ىلع لاطلا مدعتبال

 ارورخي ناكن اف را ف حيوا ةذاضالاب ارو ري ناكءاوس (رور4 (

 هب رابط باوثلا نعود 0 ىتءاجو# اقافنا هياع لالا مدقتب ىل ةفاضالاب

 مدقتيال هيلا فاضملاو :لادلا ىذل عرفو عبات لا انال كلذو ديز

 ,هيفف را ىف حارو رحم ناكناو اضيا هعبات مدقتي الف فاضملا ىلع

 ةروكذملاةلءلل هيلع اهيدقت نوعثع ةي رم صيلارثك او هب وببسق قالخ
 مه ضي نغ لذنو (مجصالا ىلع) لاق اذِهّنآوؤ فنصللا دنعراتةاوهو

 # سانال ةفاك الا كال سرا امو # ىلاسءت هلودب الالدتسا زاولطا

 لءغلل دعم يلا قرح نا هذ اسضالاو رجلا قرح نيب قرغلا لعاو
 تاق اذاف هفور> ضء.بو لعغلا ماهه هن اكف فيعضالاو ةزمهلاك
 رو رجناؤاد_:ه ةكار تهذ'نلق كن أكف دهب ة.كحار تهذ

 لالد:ت._ىالا اذه نع موضع باجاو ارو رحم سل ةقيفلا بس

 ةفص اهلمر ريهضعب و ةغاابلل ءانتلاو ىفاكلا نع الاح ةفاك لعيب
 ١ || ةيفاعلاو ةيذاكلاك اردصم اهلعجي مهضعبو ةذاك ةلامزا ئااردصا

 ١١١ | ناك ءاوس ةفص ىا ( ةّشيه ىلع لدام لكو ) فسعتو فلكت ككاو
 أل | قتشل ايدماجلا لو أين اريغن د (الاحعقي ناد ) ادماجوااعتشم ل دلا
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 #4 رشم بالا تبا 03

 2 ماا انثداوملا ضء!ىق ا نع ةهظنملا

 تايفسل لو 6 كاز لاا ماس او ) ةركم دف اهلعوتت ريو هلو ىلع

-2 دينأل تدبلا 3 لاخدلا صقَن ىو قةشإ لو
 ىشحو | رامي 0

 ثعبلا لاسرالاب دارك باكو نكد ىو أ[ راوطاىلسرإ لوقيذ ز ”ذلاو

 اهددب ل لو ةجلا'رم ةكرذعم اهلسراىا ديريامو لسرملا نيب ةيلذعااو|

 هيدا رمال علو هزيم ترس 5 0- 9 هم ا ظ
 سعنا عه

 ٌ:دعاو ىلع انش درب الو هه :ركتلا ) لوأتم ) كدهدج ا لثم (هودو :

 /ى عكر

 ةركن 008 ا مكرشم سد .ن اكناو 0 اداه ين ع

 007 ادع ايف لاللاى ا ) مدقتيالو) تاي آل اب ُّط سا لَو مل ناو و

 لماعلا لبق 5 ايف تقرعد5 (ىونعملا لماعلا ىلع) ادعاقو ره 0

 1 هلد>و هب تر نمو ) :لاكتدلا نصف لكم )ثه صغن ىلع ىنعملاوا رخآ ضعإ ىف

 ”هإ> ادملاو ل اخدلاو مم اضعلا :

1 
 و 0 اهنا انيق رحأا نإيهد>و 3ع .اهليوأتو ل اهنوكدل ازيشا
١ 

 اهنا الا 7 ةءاشاا د ع 2 ا دايت هذآ رنا ىيأ هد>و در 2 دو ٌكارعلا كرتعتىأ ةقودخم لاوذال ظ

عأ ىلذغ هن وصنم رداصملا هذهو الان تءقو ةيلعفلا نزولا هن هدهو ءلدهج
 *لسخ ادملا قىدعع رداص

 سفن ل اخ دلا 5 ١ ةكوسن تاركنلاعضوم : هعوضصوم قراعف اهذا اهوا هد ,ردصأملا ا

 راجلانا تيل ودم لا

 هك رتعم ءاسملا ىلا نتالا لسرا|

 كارعلا نع اهعنع لو ةجلارتم أد هاش ىلا 5 5 .نةضخم ا 5 ناش ا ىا ( اهيحاص

 ىلح فخ مو ماحدز الا ىلإ وم ةقرعمنيب واهتم ةكريشم ٠ لاملان 39 , مل : مدقتلا ىوساع صيصخ

 6 اهيا ضي ل هيلالبإ مما (اهعدقت بجو) نيبكأر ديزو لحرق ءاج

 : سام ل اللوريخو ًادديم ىعملاو امهلال اي دقتن ةركذ || صصختبل

 نالعاق م هءزو رقاولا نم» نو ان سو قيدوق عايكاز العر جر تب رضا: وق لث.ىف بصنلا ىف ةقسااب

 هاجم امو ىراظلا - لغاغلا خساؤا لكلا ردغم 3 اغاو ىو

 كج
0 

 اهلسراو) نئالاو : سس لاراب فْظِب ؛ مالس الان ان دش هوهودببأل وق

 ثلا وهو لاسرالا نم ضام لعو لسرا ) لاخدلا صغن ىلد 4 27 قغشل 1و 7 اهدذدي لو دل 1

 اجلا ىلا مار هيف هلعافالا 1
 ١ عجار ْ !

 ةدروم اهيدحا_ص ان لو ةنع اانا لاعب قد ةقرعم اهيحاص نؤكلال
 يررالا 50-- يش :

 5 : || | فرص ناىلا جام و ةيط

 -ار هأ وعم بوصخملا : افوطعما ربخو الاب ةقرعمأ 4. ,تاصو هلوذ لع و هرهاظ نع مالكلا

 ريكلاو عاصعلا ح سس ىف

 ىلبا عج

 3 3 ىلا وا ةيشحخ.لا 0 ذل ٍ
 كارعلاو هل دحاو ال عجج هن ٌ

 ةرككاب هليوأتب لوعشملا نم لاحأا
 ةجاريم ةكرتعم ىا لوق ىلعأإ

 قاسغشالا نم قفشي لو هلوق| | لعىالاخدلا صغن ىلع فخ لىاقغشي ملو كارعلا نما
 ||مريعيلا بسشي ناوه لاخدلاو :لاخدلاب .اآ اهتم

 هح وتغملا ةيعملا نيغلاو ةلمهملا | | بس شيل نين ايئيطع نب ربعب نيب لخدي و ضوملا ىلا ن راظعلا ن م دربي
 هأأ | اهضعن لخادم

 ل اصلااب صغخنلاو فوخلا وهو :

 مل ىا اصغن لج رلا صغن ن
 ةيشاح ىفام ىلع ةدارم م

 م ددحاو باد م نأ ردصم

 "ل خا دملا

 مث“ ل هنا ىلعىا لاخدلا سفن

 لاخدلاب ءانإل اهضءن ترش

 برضلا نم هنال نيد سمح ناوعق

 ىلو الا ضو رعلا نو لوالا

 فهطع'و ناستفوطقم امهنال

 ناكس اوعي نقلا شخ بيس قدح

 مهفاف نايغافم نزو ىلع بوضعم .«ؤادتاو نار ىلا .لّقنف لعاشم 4 نئاعافم ص 2

4 



 ظفلرا تغاي :سدلدي ز ةيلوءغمنال ىونهلا لاثم ( انئاَو دي ز:اذهو) امكح
 نيهوهغملا ه-بنتلاوا ةراشالا نءمراسشعاب لب هقوطتمو مالكلااذه
 نك اههب راسخ الا ملك لادصقنام اسبا ام هذا كشالو اذه ظفل نع
 اظذل الوعفم هب ديز ريصن و هباواريشا مالكا طذىف ردع ا

 مالكلا فو ط:هنع جراخلا هبئاواريشا ىنءم ا هامنا هتيلوءوم لب
 ىا ) اهام اعو 7 ةاظفلال هدو :«مىيذ الان ماقلا ع عوقو ةدع أرب هيلا

 دب زواعاق اديز تب ضو < ردقملاوا ظوفلملا ( لءفلا) اما لا المع

 لءناموهو (ههتشوا ) لعغلاب اردسقم فرظلان اكن ا امئاةرادلا ىف
 ديذو ايكباز بهاذ د لع! غلا مساك هبيكرت ن ٠:موهو لعفلا لع

 ود و لوعفملا ساكو لعاغلا مساب اردق١فرظلاناكنا ادعاقرادلا ىف

 (ءانءموا) اكحاضن 5 كيز وت ةهيشملا هفصلاو عاق بورضم ديز

 هسنتلاو ةراشالاكهريدقتو اهب رسصتلاريغ نم دل دا
 ديزان و24 ىف هيدْشدلاو ججرتلاو ع !او ءادئااكو هاكائأق دي زاذهو# ىف

 ([هظرسشو ) الئاص دسا هناكو اأو رادلا ىف هلعأو اهعق انرنع كيلو ام
 دديقتوهو ضرغلاو لصا ةركنلانال (ةركن نوكتنا) لالا طرمشىا
 ,ضرغلا ىلء دئاز في رعتلاو اهب لص اه.>اص ىلا بوسنملا ثدحلا

 لالا ن اكو ىنعملا ىف هيلع موكحم هنال (ةفرعماهرحاص) 2 ا )و,

 عيجج فيت رعم اهيداص نوكي اهطاريشا سيلىا ( اءااه) في رعتلا هيف

 لاللاع وذو داومنا ِتألذن ابو اهرثكاىا اهدا وم تلاغىفل اهداوم

 5-1 ا اودع ةقوصوم ةركن هش لاطاوذ ن نو < امان ها نيىسق ىلع

 ىلاعثهلوقو< اهةارغتسال ةفرعملاءانغ ةضغوا ا سراق ميت كين م للحجر

 لكن *الأحا سها تاجا اندسنع نها حا ميكح هالك ق رشي اس هيف
 لس والا دز وأ انعاو لج كنلا ل را ريخىف ةعقاوو 5
 ا.كحار ابوح لاا هءاع امدعموأ ايك ارالال+ر انوع ىبنلل

 ع وقو داوم بااغو رومالا:ذهريغ هيف لالاو ذنوكيام اههيئانو لحد

 || طوس. مقل اذهىف لالا ع وقوو منقل اذهوه اهرثك او لاخلا
 : ةقرعم اه .داص نوك طازتشإل ديق ابلاغ هلرق ةذ هةذرعم !هرحاص نوكي

 0 5 ا الرع
>< 
7- 



< 

 نوكي ناب ان ونءمىا ىنمموا اكحوا عم نيظوشلم اناك ءاوس مالكلا ||

 1 مالكلا ىوكت نم مهب ىنعم رايشعاب لوعفملاةيلوعقموا لعافلا ةيلعاو ا

 | | همي ة-نوكنانمعالوعفملاوا لعاغلاب دارملاو هقوطنمو هاظفلزا تعا

 || ءنج وهو الوعفموا العاف فاضملاناكوا هيخا لك أينا ماقع ءاخأ |

 ناو فاضملان ع لاطاوه هيلافاضا ا نع لالا ناكف هيلا فاضاإ ||

 | *ؤزج هبا فاضملا ربادلانارابتعايءالؤهن ع لاح نيدهدم هاوقف|

 (اةادز كب رسال ) دنلا فلي قلل نع الاح عق وام لوخدلالا ١

 ىهاما اديز ةباوءفمو رلكتملاءات ةيلعافناف ةَقيَقَح ظوفلملاىظغللا لاثمأ|] ٠
 (ئههو هزع َج دا ىنءمراتعاربغ رم هقوطنمو مالكلا اذه ظذل رابتعانإ ١

 | (ىبكح طظوفلملا ىاظغلل لاثم (اءاقرادلا ىف ديزو) هع ناظوفلمأ[| |

4*0 

 ا ىذلا لوءفملاوا لعافلان اكءاوسىا (ىنعموا اظفا) نييكار ارعدي زا]

 ْ لوعفملاةياوءذمو'لعاقلاةيلعاف نوكي ناناي ظ ذل تا اظذلهنعلاللا ءقو

 ا ىو نم م هقب 4ع يراخ عمرا تعاربغ نم هقوطنمومالكلا ظفاراتءاب

 : لوعغملاوا لعافلا نءمىف هنو !هعملوعُم لا نع لالا هيف ثديؤايكحوا

 | | تثدحا ىزعع هناف اديدش برنضطلا تب سذ لم قاطملا لوعغملا اذكو

 | ناك اذا امكمهيلا فاضملانع لالا هيف لخدي اذكو اديدش برضلا

 14 اكو هماقم هيلا قاضملا مايقو هدذدح هنن الوعفموا العا فاضا

 نيوصم 1 وطقم ءالوه ربادزا نلاعأ هلو مم ارق همايق م

 نكتسملا ريكذلاراشعاب هل عاف مسي ملاهلوعفدربادلاو هلدا* شارب دنا

 || لوهجلا عراضملا ةغيص ىلع نين وا لعفتلا باب ند مولعملا ىضاملا ةغيص

 وه !اوالعافلا ميمءتىل ةجاحريغنم قلطملا لوءفملاوا هعب لوعغملا

| 

0 

 0 2 ةدع أ |مالكلا اذه ظفارابتءاب ىهامنا فرظل'ىف نكت_لاريعذلا ةيلعافناذأ]

 ْ ظوفلم نكتسملاريعدل او ةريزع جراج نعم راس تءاربغنم هقوطنمو
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 ||| بهذءنايعا ءيحاصملا نود ل غلا لصاىف ةكراشملا ىلعالا لدن الا هذا
 قلاواولا طسوتب هانعموا لعشلا هعم لوعغملاىف لماعلانا ةاكهاارو هج
 فطعلاواو اهلصاو رمصخا اهوكا وكلعمعضو.واولا اوعضواماو عم نعم

 ىا (لمفل ) دجوىا (ناكْناَ) ةيعملا نعم بسانف مبا نعم اهيفىا
 هه ثااةقضلاو لوءفملاو لعاقلاى ميدو , لفلان تينا ا

 لع ضعت ةطالف او عدشمب لو (١؛ ”دطيللا) ب ىلىا (زاجو اظل ) اهريغو

 أش ءلاىا 0 يد>و !ان) ه.ذ افا نار وأ ارعو اديز تب رض

 [فطع !ىلع من ةراان (ْنيز وانا وح ( نازئاج 2 .اوعقملا ىلع بص لاو

 ْ نيكن) 50 (فطعلار 2 ملناو 2: ةيلوعشملا ىلع يصنخلاب ؛ (اديزو)

 ةلصافلا مدعل عمم هسيف ا 11 رز نع لك كناعللا
 |ىمايا (ىنء.) لعفلا (نآكناو) هريغبالو لدغنملاب لص ادع أتال
 ( فطعءلانيءدت فطملا) عسي ملىا را و) ظفللا نم اطمن سءان ونعم
 2 هجو زاوج عم ةجاحالب ىون' :ءملا لع لماع ل؟ىلع ليم نسمع

 عسسل فطءلازن ملنا دى وىا (الاو ورعو دي لاهو ) ف طءلاوهو

 (ارعو كناشامو اديزو كالا الامو< ) هاوس هجوال ثيح (بصتلانيعت )
 داعا البرو رجلا ريعطلا ىلع ىفطعلا نالا_يع.ف فطعلا عئتما هناف

 ١ |! امهناش نع لاؤسلاذا ناشلا ىلع ارع ف طءزجي لو زاجريغراجلا
 ا هذه لئفلاة ب ونعم ارزيكحاما او رخالا سفنو ادحا ناش نعال

 ادي زو عنصتام اديزو كل#شام ىف هلثاعامو (عن تام ىنءملانال) هلثمالا
 5 عماصيأم ورعو : يأ و ء«موادي و زو كلام : ىنعمو

 وهوا هب ناقململاف ع رش ليءافملانم غرفاملا # لالا ورعو
 1 هيلوعقموا لعافوه ثتيح نم ىأ 200 ىللعافلا ةّئيه نيدأه (

 4 اه:ذ ابضاي و ربي .2كاك تاذلا نيبباه حب رغ ةيهلارك ذيف رهاظلاوهاك
 لاقل لو هخللاز العافأاريغ ةئيهنيسأم برم هلوعءفملاو !لعافلاىلا

 08 ه.لرعفل اوال عاغلا ةفص جر ةينيطا ديو كوخ 1اعلا د زو< 1 ملا َ

 اال غاو وه ثي> : مال اعاطم 4 لوعفملاوا لعافلا هُم هعيش ىو 355 اهناف ١

 "|| برض ل دمدنم جر الف عج الولخلا ع:ءليبس ىلءديدرتلااذهو هبلوعقموا |

 هدب +



"١ 

 رذتعاو مالللا ىلا عجار رورجناريعلاو هلو هوو 4 وععملا ف روزخلاو

 هكرتو بصناا مزالىلا لغفلا داتسا نه ءاكاا ضعي هزوجاك هيلضأ نإ

 زازا : ا لا رو 211 لو.“ صولا يا ردا

 قلعتم ماللا ( لءق لوم ةبح اصمل ) ءاشلاك هريغ دعب روك ذملا نع
 باقاو ليش لودعم يح ان لجالوا ولادعي هرك ذ نوكيىا روك ذعأ

 وءفموا ةشْطاو ءاسلا ىوتساو# العاف لومثلا كلذ ناك ءاوس اهانا|

 ايا .صقو هق انلا تكبمح رب 0 و دا َْن م ااذيإن رو هير

 + نيني

 || ر> الادوجو نامززم اضعب امثدحا دوجو نامز نوكي وارابتءالابالا
 ]| دامز ضعب دوعقلا ىفءا لعفلا نامز ناف ابَج برها نع تدءقو#
 1 |نيشب رغلا نيب حلصلا ا اعاقبا برا تدهش وح نبا عا هل لوعغلا

 0 دوهش ى عا لع !انامز ض٠! مصل عاسباو -3 هل لوععملا نانعل نإ 1

 : لل قاوم دو>ولاىف هل اراد 2 نكيماذا اع هلا هلأ يادي . زرع و بر 1

 3 00 1 هذه 2 0 ثااوده 0 ااغاو لاقل ئدووأ مويلا

 : اذاامه فالع هبردصأا3 خلعت ةطساو الب ' لعفلاب أءدمق رولا هبشلا

 | |نوكيناب هتبحاصمب لعف ىذلا. . *6,هعم لوعفلا 32 اهنم شل تخا
 : هيلع لعفلا ع وذوف لوءفملاوا 0 - لعفلارو صيف هأ ايحاصم لعافلا

 : را_1لا ىلا دنس مك لوعغملا هيلادتسا هلعاف مسإ ملأم لوعفم هوم هلوعق

 |١ دقل ىل اعت هلوق ىف بهذ هبلاو رثك الاىف هيلع وه امىلع ان رجاب وضم
 في رش ىأر ادهزاىشاوللا ضءب ىفو بص ل ةءارق ىلع م ا ؛ عطول

 " | دع ناو زيلاو ريعلا نيب لي> دقو 7 لفن م لع نأ هلت ا ليذو ادحا

 ْ ةاوليكلا ليحىا هردصمملا عجار'ريعذلا هيف هلعاف مسإ ملام لوعشم نإ
 1 0 ء|:ةمانولا 0 0-0 هديقرط .مدزلا نيبنال

 نيلاثملاك ايظفلىا (ظغل) لعفل' كالذ ناك ءاوسو رهردادب زو كافكوحن|

 .يااادا ارملاو ادي ز رو عنصتاهىأ اك , زو تالاموا ونعم ى أ 5 انتو ا

 5: و دحاو نامزؤ لعفلا كالذؤ هل ها مم لءفلا لومعل هن بحاصم |



*1 1+ 
 | 7 50 || ْناَو برضلاوهو لاق هلي صدم دصوأ لعؤ 4 نايم

 لعءذال لاكثم (ام> برها ىلع 1هتدعقو) هيلع بئري و برضلاب لصف

 لثاذلاو نيس أ بيسإ عقوامنا دوعقلان ١م دوعقفلاو هو لعق هدود»و بي.سأ

 فلا قاطملا لا لوعفملاف لخادربغ القتسم الوي*# هل لوعفملا نك كس

 ظ ينزع (دنع ء) هل لوعشملاىا 211 جاجْرلل |)ار ارهاظ : (نالخ)

 هتبدا نب روك ذملا نيلاملا ف هدنع ىعملاف هلعف ظغاريغزم (ردصم )

 ||| برس هتب رضوا انبج برملا نع دوعقلا ف تنبجو ابيدأت برضلاب
 عونب عون لي وأت ةدكناب جاجزرلاٍلوق درو نيج دوعق تدعقو بيدأت
 ||| نا ثي>نم فرظلاب لالا ليو أت ةدكنا ىربالا هتقيةحىف هلخدتال
 امتةيفح نع عير ناريغ نءبوكرلا تقودي زى ءاجايكار دي زىنءاج نعم

 مسالا نوك طرشال هل لوعفملا با.صتنا طرشىا (:هيصن طرشو)

 ثازلا كءارك الو نعسلل كتث+ كل وذ ىف ماركالاو نمو هلال وعفم

 طرشن ا هيف لوعفملاىف لاق اك اذهو هدح هيلعل ديام ىلع هللوعفم هدنع

 (هنال ( ماللاردقت) موقلا حالطصا ىالخاضيا اذهوىف ريدقت هصن

 لاعفالا تالياعتىف بلاغلاهذالرك ذلاب ماللا صخو + مزل ترهظاذا

 هلوقك هل لوعفملا ل خاودن ء اهناعم هىفوا ءايلاوا نه نم اهريغ ردةيبالؤ

 | (| | نيذلا نموظبف # ىلاءت هلوقو * هللا ةيشخ نم اهدصتا عشا 9 لا
 رانلا تاخد ةأىمانا ##عسو هيلع ىلاءذ هللا ىلص هلوقو # انمرحاو داه
 ظذالا نع اهذ ذح نع ةرابع ماللاريدقت نأك الو اهلجالىا # ةرهىف
 اهئاعباف ةجاح الفذشلاو ظوالا فاهئاقبا لى الا ناكو هنلا ىف اهئاهاو

 اذهلو ظغالانم اهفذح ىف نوكيامنا هيلا ةجاملا لب طرمملاا ىلا ةشلاىف

 ماللاريدةنىلا لعافلاريعط عاجراب فتكيملو (اهفذح زوجاماو) لاق

 .عزارتحا (العؤ) هل لوعفملا (ناك اذا) اهركذ زو < ىاهذذح زوكف

 |١ |هلعاذدستا ىلا (هب للعمل لعاقلا لعافل) نوسلل كتتجوم انيع ناك اذإ
 11 0 0 6-5 0 ساس و اذا ع 8 هل .اع لعاقو

 اههننب ةراغمالذا دحاو 0 بترضلان 1 ا اديزتب ار و

 000 ا جب جسم ١

 ديالا دج



» 
 هنأف محدالا بهذملا للعىا ( مدالا ىلع ) هما_يبالال لابءتسالا

 : ليصالاو ع لوعفم هنأ محءالا نكل + لوعفم هنا ىلا ةادهأا ضعي به.

 | ناف لمأت ل< اذهو هلإ_.ءتسإ ةرثكل فذح هنكارطا فرح ةلابعت
 |٠ لرخدلا دمنا كشالو هانعم ماقت دعبالا هيف لوعثملا باطيال لعفلا
 7 تلخدتافاذا مهيق لوف ملا باطزاهبهانعمماهت دعب و رادلانودب مو

 ا أدي باممو هيف لوعقمال هب لوعفم هنا ره تاظلاو ىتالغلا دليلا ىف را
 ا ياس 8 حد ف هعوقون صاخ ناكم ىلا نيد لعذ لكنا كالذ

 1| ى ه لارا دلا ىف ادي زز تب سذ تاق اذا هناف هريغأو هل لم اش: ناكم ىلا

 || حدي كلذك را دلا ىف ادي ز تب سند لوقت ن ا مصن انكفدلبلا نم ءْنج
 1 تالثك نم ءلرا دلا ىلا ه.سذلابلوخ ىلا لءؤودالا ىف 3 رد ْ

 ![تلخد لوشنا حلال رادلا تاخد دايلاف لدخادلا لاو اذا هناف ظ

 تاعف لا يةنكما ىلا لاسؤالا ةيسنك تسيل رادلا ىل لوخدلا ةيشتفدابلا
 لا يعتسالا ىلع هانعمليقو هيالوعفملب هيفالوعفمرادل نوكيالذ اهيفأألا

 !|ىف تاخد و < ىف عم تاخد لاسم*:سانا ىلا ةراشا نوكيذ حدالا
 || هل ,عتسانا هي وبيس نع ل شنو ىف ن هدب هلام عتسا جدال نك ميدكرادلا

 |١ رس ةالاذطي رشالب 25 ع2 7لماعي) هيف لومشملاو (بصني و)ذاش قر

 | |لءاعب(و) ةعجلا موي ترمى ا ترسم لأق نم باوج ىف دعا موب ودك
 | [يعل هي قلد صقتلاو هيف تعذب امون وك( ر ود( ريتا ةطب ش لع) رمصمأ ٌْ

 ا|هليصع دصقلىا * ه1 + الل ءفاموه هل لوعفملا 8“ هبلوعفملا ف ماك

 ظ
 ظ
1 
 ظ
 ظ
 ظ

: 

 || سموا هيفواهب وا اًهاطمىلءؤامم ليعاغملارئاس هيب رخو هدو+و تانمإولا

 | | هع ب رضالف اكوا ةَقيَقَح ظوفلمىا (روك ذم) ثدحىا (لعفأ

 ْ هلوعا دي زتب سن مللاق ن«باوج ىف دأ:تلفاذ يارد ةءهل ف ناكام
 | هي ز ريحالا عد! ف .5تاقناذ بيدأتلا بتال ثمن عهبزازغ>اروك ثم
 ١ | اناقادي زتب رمض ىف ام هلا ىف روك ذم هل جال ل ف ىذل' لءغلا ىوهوهنعأألا

 ١ روك كءدارألا | انا! بدأ: هتب ريض ىف هعمدوكذ موهتلق ناو هعمروكذ مدار ما ظ

 0| سب سد ىذا بيدأتلا قيعاوب نك ورا و هيفوهئذلا نيك همشأ ْ آ

 ١ 0 و 1 هنن رمض لثم) هيف لمعللوعم هداريا هعم هرك ديداري ناالا 8 4لل هلجال ظ



 «ى
 3 هنأ ىنئالو روك ذ«لءفذ: 4 اع عقو هناا تيد نم لب رو ؟ ذءلءذ هوا

 وصل : ةدانزالارو لد هلو ىلا ةدامال ةيطادق راسعا ربدقت م

 راشاةفوصوملاوا ةلوصوملا|1 ناد ( ناكنوا نامز زف )لوقو فورعملا 'ء

 لوءفملاىاوهوام4:* دحاو لكمكح نايبلا ديمو هيف لوعشملا ىعست ىلا |

 بو صن:هوهوىف هيةردهامواه4 رور#وهوىف هيؤره ظدام نايس هيذأ
 ْ ف لوعفملا نوءلطتال مهناف مولا حال طصا فالءازعوأ اهرب دعت ٍْ

 ظ 8 و هب لوعفملا وهف اهب رو رجئااماو ىفريدقتب بوصنملا ىلعالا ؟

 اظيارورهلا لعءج> تي> فدزضصلملا دصملا ىهفلاخو هيفلوعفمالا را! فرح ٍ

 | لو ةلاهي طن طريش ولا ( هنن طرشو ) لاق اذلو هيفالوعشم||
 4" اهلك ن امز' فورظو 05 م اهب ظعاتلاذا (ىف قريد ( ٍْ

 الحاج: مهب! !نالىف ريدقتىا (كالذل.ةن ) ادودتحتوا نازل نأكا 1
 لوم اهةهدود#او ردصا اك ةطساوالب هباصتنا 57 لعلام يذم

 ٠ و تراطفاوا رهد سعد ني اهلا ىا 0 ثا مهلا ىلعىاهياع ٍْإ

 ىقرب دمتى أ ) كالذ لبق ا ءهبم ) ناكملا ىا ) 0 ناكل ئرأ ظو 43

 (آلاو) كفلخ تساجو# ماهبالا فامهك اريشال مهبملانامزلا ىلع الج

 1ذا و قريدعت ل. ك 05 لف 2( ادودهم نوكي ل يهيم ٠ نكي لثاو ا :

 ١ ميسللا ىف لسوف ةعصو ا [مهق ال <>. م4 11 نامزلا ىلع هلجح '

 ا و فاو ماها ىهو (تسااتاهجلاب ) ناكملا ء( م4 مهمل ارسفو )

 ظ :اهامع.جج لر اس كل 3 زمان اناف اها ا:ءهىفامو تدلو قوفو لاعشو

 / عدلا اذه لواتس لوادي ملالو (_.هبم نوكمش ضرالا عاطقما ىلا هه>و ْ

 م4 .11 ىلعىا ( ه.اعلوجو ١ لاقا<- صد :زئاجلا ةناكملا 0 :

 ًاىوسو نودود# ( (.هههبشو ئذدلو دنع ) تدل! تاغ ماب رمسقملا 3

 ١ لع أ_ 4 مبش لج هور 5 لو ىئدلأو دنع اهيال' د 2 1

 |ًاذك(و) رهاظااوهاكاهما هبال ال مسالا ضءبىفو ايه.ك> كك ,بكح نال 1
 أ ظ 01 اجود ان ةيعم 0 1 راك 0 هده 0 :

 ااهذك (قولذلا 00 - د ا ) تاخد ءزام ١ هءاع آجل



 دسالا نم ادي زتيقنا لاقبال هنال عيخربخ ني وتلالواف 3 يدقتنا|
 ريغ قااثلا 3 وأ هلا لاثمهق دعي رب نهتو من وا دعي لثم 4 5 ندعب نأ يقينيف

 باوصلاف هديب ىلعال قيرطلا 06 ءاسفنالا ىلع ىنغملانال بسان*أ الا

 عوتلادارفاعيجج ىف لود لثهردهيفامضوهوأ قتاوا دعب رادع لاعب نأ

 اذه ىلع عمان اف ك.سفن كلفن لثم ىناثلا عوتلادارفاضءإىف :لوالا|

 لاثلاك اه ظءبىف قنالثمردقب و ةوُحو دسالاك كيذونامم كسا !ٍ

 عني و نيع ونلا نع حب راخ دسالاو كانا ىف دسالا ظغل 0 هةيشألا كمل

 ريذحتل عبات هنابب هنأن سم جاور ذك اضيا ةنأق كالذكا سدلو ا أريد ا

 ىوسف ىف 0 وقتو ) دعب اعف اهرك ذ ليلدب دود#ىلا نع ةحراخ عباوتلاو

 نانو ) دسالاو كابا لوشت تنك 6 ( دسالا نم كانا )لوألا عونلا

 لاخلا ىف ل وعن (و ) فذحن ناو كابا ل ودت تنكح ام ( فذ

 فذح نال فذ نا نم ابا ىا ( نهريدغت فذح نا كابا ) ريخالا
 قيس كانا ( لرالا لاثلاى ف( لوس الو ( ساق ناو نان هراطاقرح ٍ

 ريدعت نكباف ادا ا ناو ناريغ عم هذوذشو 0 نمري دعت عاتمالا

 سايقرإ ا فرحفذحنالاذوذشذشا فطاعلا فرح ف ذحا تاق ىطاعلا
 اردانالا تبديِوَف فطاعلا فذحاماو امهريغ ىف ريثك ذاش ناو نا ممأأ]

 نعم ىفانعضل( روك ذءم)ثدحىا 4 لعف هيف لءذاموههيف لوعفملا
 اردصم لءاغلان أك اذا ةقباطم واكالذكممشواردقملاواظوغللالةقلا |

 نامزول + الهنافاهلك ناكملاو نامل ءاعمال ىلءاش لعف هيذلءفام هلوققأ

 هلوقوالوا امن ل ءؤىذلا لعفلار ك ذ ءاوس هذ ه4 لعفلا نعناكموأ|
 ناكناوهناف بيط موية عجا موو هيف لعف لء رك يالاههب جرخروكذم

 ةمطا مون تدهش ل ثم قب نكلوروك ثم سبل هنكل ةلاحاللءذ هيفلءفأ]|
 نأ روك نم لعق هى ىلع 2 هلو 90 وجا مو تاق هند الخاد ظ

 ةيئيطاديق في رعتلا ف ريتعاولف ةعجلا مونالا نوكمال ةعجلا مودوهشأ]]
 روك ذم لعق ه.ذلعذ هأ ثرح نمرو كدهلءق هيف ل فام هيف لوععملاىا |

 لعفهنا ثيح نم سبل هيفة علام ول رك ذناف هزعلاثملا اذهل ثمج رخل ظ



 2 ك1

 الا هيذ نيعتف هلبقام ىلعهدعج روكذملا لعفلا طي 0 ةاعيفم ريح قام ||
 أ أدابم ةينازلاذا ( هيويبسدنع ) ناتلقتسم ( ناتلمج )هب هلآ () مفرلا ْ

 ا ةياذلا مكح ىا فوذ## رياغاو هيلع فطعء قائلاو فاضملا فوذ#م/

 0 ايبل 2 ةلج## اودا> او #4 ىلاعت هلوقو كاعل مكياع لتبايف ىنازلاو ْ

 ] ودلجاف هانز تدنناىا ةساسأل اضيأ هدنع 0 دوءعوم ا م 8 ؟

 قات ىرخا لج ءنجىف لءعلالا لبا ءزجو ريسغتلاوا ةدئاز ليقوإ |
 005 لثاو ىا (الاو ) عذرلا نيعتف ةطبا_ضلاىف لخدبالف طياستلا ||

 0 اد نوكت :ىهف اضيا نيالجج هيلا نكي لو طرشلا ىنعمب ءاغلا| |

 ل سئاراجخاو (بصنا) انهيف ذايح (راث اتكان ) ةطباضلا< 21
 || طرشلا ىنعمب ءاسفلا ل-ءج نم دبالف عفرلا ىلع ءارقلا قا#فنال لا (

 [|كلتزه #2 مبارلا ا مفرلا نيعتيل نينا ديالا لد وأ :
 ' بجوامناو (ريذحهلا زاهذ !اه.ذ هيلودفملا بمصاب قدح بجوَي 3 عضاوأ 1

 ل 0 ةغللاف (وهو)٠ خوك ةولاقي ضل هن 0

 | هيف لعمسا ىا ( لومعم ) ةاحملا حالظصاىفو هزم هديعبتو *ىشنعأ|
 ْ /ندن ل ماب ملف | ناجى يدع قت ريذهت ) ةياوعفملاا تصالاإ]

 مقا ( هدمبامم ) هلالوعقم نوكيف ار ذكرك ذوا اًعلطمالوعذم نوكيفأ|

 قط علو جلا ةغيص ىلع( ارركم هر ارك نوا) لوم“ كلذدتب
 |١ قوطءلا ىف ريغذ نم دبال اذهىلعذ تلق نافردقملا رك ذوارذح ىلع ا

 ] ١ .ظاا فوطعملا ف عضو هنكل من اناق هيلع فوظعملا فاك
 |١ هناالا ارركم رك ذ قتاريدقتب لوم*موا مالكلاريدقت ذا رعذملا عضوم|١

 : رذمت هناب اراعشا لربما ىلا اعلا ريعضلا عضوم هنمرذ ىلا عضو ١

 يوت لرال نالات» ناذه ( ىذحت ناو دسالاو كانا ل5. ) رذحتالا|

 ظ 9 يفيدعبو َكسفن نم دسالاو دسالا نم كسقندعي اههانممو ريذحملا |
 كَ نقل

 ْ ْ ّظ 05 ند دارملا 9 ىدملاو ديرالا وه 0-1 :هرذخلا ع ربدعلا. ىلعو :

و )اه:ءامهرب , نحال [ىه اهريذح كلسفن ٠ نءفذحلاوادسالا غ
 8م رطلا

: 18 
 ا ىدالو قيرطلا 3 ل هيعو 3 لأم( قد رطل :

5 
 ا اكمام - 07

 نب بنرالا فذ>دءبو اىعلان هب رسدص وهو ترالا فذ>ح نع



4» 
 ملا وص ىلءبهذاو ا ىلا لاب ه لثم هرصصلب 0 ايي مام دق بهذا 5

 هبب اهيادحا د ؛واهيباهذلاهسنالبادب زآ هربدقت ,نوكيف مولعملا

 عم همزالي وارو * نمل لمفلا فداربام بسانلاب دارملا انلقدحا هر ,هذوا

 تكالذك الا ناك اذاو دوقفم هئركذ ايف دا# ١ ان هلآ تح وال نال

 ريغ هتئصتو ءادتالاب ) بجاو 3 لاغك ماى ق ديز عفر 5 عذر لاق /

 نوكي ف. كفرعس لا هطد ! رمش ىل ءراعجالا باب نم «سداف ةياوعفملاب راع

ىلاءتهلوق هيببهذدبز ا!لثمىا(عالذكو ( بص :ل| هعقر ع م
 03 ميا )

 ىلعراعدالا بأن نم 3 وهذ 0 0 امين َْق 7

 ال تسر 3 عجن نال نعم اكسو 7 عقب 0 .ناك نار 5

انويثاكلا ءاركملا لب العفاهي وأ وعقول لمونال ولعفل
 باك اهيفا وحقوو

 عملا يلب 07 4 . ارش ص قرا هنأعم ”ىشأ هةوص ناك ناو مهلا فا

 بوةكمر لا 7 ممالوهفموه ئىدلكنرادوصةملا ىنءملاذ' دوصقملا

 قلك“, 00 لكناالقر طةسدريبكو ريغص لكو# ىلاءث هلوقلاةفاوماهيف

 ةلحاوأ ديم 1 ىلكنوكينا ىلع مزال عفرلاف مهل لوعقم مهلاعا فيا ص
 هريدهن ”[د دب لاريخ هنا ىلعع درا لى رور هى لاوراملاو "ىلا ءوص ةيلوفل

 هرغب كالو“ هريعص ردا يال كتي رب لا ىف 0" م4 لود فيوم ' ىل 0 ْ

 هريعصل هنع لغتشملا لعفلا ناك اذار وك ذملا سءالا نا قبسدق هلا معا

 ةسانلا ## ىل اء هلو 5 نارها ظلاو ب صنلا هيقرات كانايهنوا | سحا قلعت موأ

 عمةدعاشلا هذه تح لخاد# ةداج هد امام هثم لح اولكاودلجاؤ ىتازرا

 ىلا ةاحلارطضاف رعضعب نع ةْذاسْدياورىفالا عفرلا لع هيفاوةفتاءارقلا
 ىلع ءارق | رذلا قانا زل ا هرو 5 كل ةدعاقلا هذه نع ه+جارخالاو ان ١

 ةيئالاوخو ( لافقاهنع هحا ارخالاول<ئأهىلا 2 :صملاراشاؤ رات ارب .:

 (دربملا دنع طرسشلا نع ) طبت يم(ءاغلاامهذمدحاو لكاو دلجاف . ىنازلا
 مساو طرشلا نغم هيقال اوصومأ دبه ىفازلا وةينازلا قماللاو فلالان 1

 هيلع ةلخادلاءاملاوءازج اك أ دتيملاربك# طرشلاك هتاصوهىذلا لعاشلا]
 لمعنال ءاشغلا اذه ل#؛هو ءازجلا هتيبيس ىلع هتلال دا طرسشلاب طبت نأ

(2 



1 

 ىلع مك ادوصةملانافدوصقملافالخوهراربخردش ىلا عت هلوق نوك
 اا هنااناق - 5 لكى لع 0 ردشاا قول هنان "ىش لك
 بهذموه 5 ىلاعت 5 هدوا ريع هدود+وأ ا ءانشالا صعب نوك مهو

 [عفرلاى ا( نارمالا ىوتسي و ) دانعلل هب رامسخالا لاءفالا ىف هلمعملا

 ١ ماقدي 10 ( ترافنالب ام هم دحاو لكراني نا ملكيراف تصالاو

 ىلءفطعلا محدبالالاو كالذ و<و هرادؤوا هدنعى'( هتم ركاارعو

 ىلا هللا فطع اذا اعقنا مالا ىوتسي ىأ ريعكلا مدعأ ىرغصلا

 اهربخة عسا اج ىانيهجو تاذ ةلجج ىلع ةروكذملا مسالا اهيذ عقو

 [ناه> ولاو لعفلا ردع هيصأو ءادتالاب هعور محدصيف 4 اء هل

5 

 اللذبا ىلع ف طءتفةيعسا نوكتمفرلا ىف ةأامه 5بساَس لا لوصحلز انو "6

 ىرغصلا 1 فى ط*ء 9 ةياعو 26 بصتلاقو ةيعمأ رهو يريكلا

 | :راعمىهاتلقعفرال ةخرمىفذملا نءدمالسلاتل3ةناذ ةيلعف ىهو

 اىريكلاذ امهنبدعيلاو برقلا فتوافنال تاق ناف هيلع فوطعملا برش

 [راتعاب اماو ىهتنملا راتءاباذه اناق اهتعذاوصغمربغ ةبب رقاضيإ

 ًاروكذملامسالا بصنىا (بصناا بو ) برقا ىرغصااؤ أدّبملا
 فور>نهتناكن او امان افواو ناانهههيدارملاو( طرمشلا فرحدعي)
 ًابصناارابتخاو ب اطلاريغع.مفراارايتخا نمقيسام اهمكف طرشلا
 ًالاوالهوهو (ضن ل رد ) كيعل هيصاسخ اذك (و) 2

 للعفلا ىلع اههاوخد بود>وا [ىه لع بصنلا بجواماو اهوأو ال ولو

 الاو) طرسشلا فرح لاك (كب سضهتب رمضادي زناوحنإ اربدقتوا اظذأ
 (هنم هيبهذدي زالثسلو) ضيضلا فرح لاثم ( هتنرسنم !ديز

 نظي ناك ناو هيفادي زنافريسفتلا ةطي رش ىلع راعذالا بابنه ىا
 بصالا«ةراتكاوريسغتلا ةطي سس ىلع هلءاعرعكا امم هنارظنلا ىدانىف

 |قم“دعبرهظب نكل ماهفتسالا فرح دعي هيفروكذملا مسالا عوقوا
 ض هنعل غتشم للءؤهدعب مسا هنا هلع قدصناو هناذ هنم سدل هنارظنلا

 سد 4 ١ هبسهذنالد.صنل هسا: هوأوه هب اع طاسول ثيم كى هريكعب

 « ىو

 || بسانل|رصختال تاقناف بهذا ىنعا هس انماذكو بصنلا لمعإال
 2 0 يريتيبيشسلاالا تت للا ا ااا ددوفوببربفصفصجصطح ل كقخقططمطصطمطما



 1( بصتلا را: و ) ضقاتتالف اهدعب اهعوقو ةبلغ ةيعسالا موزلبأ |
 ىلع) اهيفوهىلا ةلجخلا فطع سبيس ى !(ف طلاب )روك ذملا مسالا ىف

 ٌمفوطعملا "هللا نيب بساذتلا د ءامراىا (بسانتلل) ةمدقتم ( ذيلعف هلأ ]|
 هيف ادي نو نوح رح و نيئيلعف 07 اوك ىف اهيلع فوطعملا نإ و ٌْ

 ةلجلباءذهنم نلواملو لو سبلو ناوالو امني (ىتلا )فرح (دعب و)إ||
 || ادي زاموحن لمعلا ىف اهفعضلا هلو *مردعبالو ع راضملا ىف لماع ىهذا| ||

 اف رح )دعب (و)اب دأتالا هش سادي زن اوارعالو هن ردا ذي زالو هتب سن

 أ | راندي هنال ماهفتسالا فرح لاقامناو هتبرسض اديزا وحن ( ماهذتسالا
 8 لب: ماهغتسالا هزم لغباو هتمرك | نهلثم ماهشتسالا مسا ىف عذرلا

 1 ظذاله ءاضتقال هاك هدععتساناو زو« هنا هتبرمض اديز لهلد»

 دعب (و ) ل#ءفلاريدقت هيف ىكيالف ل_صالا ىف دقىنعمب هنال ل_غهذلا
 | |همرك و هالته ادي ءاذاو# نامل ىفةازاجللا ىلعذلا دلا(ةيطرشلااذا)[|

 || همرك انهدجادب )ثيحوحنناكملا ىفةازا#لا يعةلادلا(ثيحلدعب( و)

 ا ثتءجو ةيطرشلااذاو ماهفتسالاو ىفالا فرح دعب ىا عضاوملا هذه ١

 | |ءذه ىا ( ىهذا ) روك ذملا مسالا ف بصنلا ىهنلاو ىهالا ليقاموأ ||
 |(بيصن ذاؤرثك | اهيف لعفلا عوقو عضاومى ا ( لعفلا عقاوم ) عضاوملا

 | |بصلا راتني كلذك(و) الفالاواربدقت لعفلاهيفعقو روكذملا مسالا

 |١ |ثي>نملب ةلاجلا هذهىف سسذم وه ثيحنمال نكمل بصالا لاح ىفا ||

 || روك ذملا مسالا نع ربخ هنا يعيالف ( ةفصأاب ) عفرلا لاح ىف ربخوه
 | |ىنعملا هتفلا_فعم هل ةفصوا دوصقملا ىنملل هستففاومعم عفرلا لاحيف

 |١ ريدعت ىلع رسفم وهام تاذ ةيريبخ نيب وهافا ساتلالاؤ دوصقم ا

 ا بيك رتلا ناو هوصلا نيو ريسَتلأ ىصو هئابآل هّديعصوو بصنل

 || لكس صل( ردي ءانفلخ ءوش لكانا,) قامت اوم( لدوز اعماعو اقل
 || هلاربخ هانقلخ لعجو ءادشالاب عقرولو ريسفتلا ةطو سشب راعشالا ىلع

 | (لاقحال ةفصلاب هسل فرخ نكل دوصقملادا ف بصنلل امفاو٠نأك



 هدعنأم هريش ) رعذم ( لءش ) هلثمالا هذهىف ديز ( بصني ) هيلع

 تدبر هن رماصادي نوف دي )بصانلارسفم ا لعفلا «ذ ( تن رض ىا

 لوالا تب سض رما هستب سض ادي ز تب رض هيف لصالا ن اف ردقملا

 |( تزراج ) سايقلا اذهىلع ( و) ىناثلا تبسط ىنعا هرسسغم دوجول

 همزاة:بداع سسقم هنأف ( تنهاو ) هب ثر سه ىنعا هؤداربا سسغم هناف

 ا لالو)ا هدنة لها, مزاد: مالقلا برغي ا همالخغ تب نيت ىعا
 ناظمىف عقاولا مسالا نام هيلع تسد نعاهمزلت_سااع رسفم هنئاف

 بصنلاوا عفرلا هيف بجاولاوا رات ااماريسفتلا طن سم ىلع راعخالا

 (لاقف ف:صملا راشا سما روصلا هذهىلاو نارمعالا هيف ىوتسيوا

 هدر#نال دبه هنوكبىا(ءادتبالاب عفرلا) روك نما مسالا ىف (راتخبو)
 ةئيرق مدع دنع ) مت -, و ءادتبالاب هعقر م ةيظفالا لماوعلا ن

 1 ةوصلا قش رقنال 0 عفرلا قدالخ حو | هن يق ىأ ( 1

 آف _-<* هل رق ريسفتلا ةيد الص هلامدوجونال نات واستم امهيق

 [د_:مالس عفرلا حجري ىرخا هي رق تنهال جدي ل د بصنلل

 |١١ ةبرلا هذ رقلا ) دوجو دنعو | ١ هب سم دي ز وك فذحلا نع

 ||| |ىا ( اهنع ىوقا ) مفرال ةجرملا ةنيرقلا نوكي نكلو نيبنابلا نم
 | مم ) مسالا كلذ ىلع "ةل_خادلا ( اماك ) بصنال ةحرملا هني رقلا نم

 ||| |ىمال اك ابلط هنع لغتشملا لعفلا نوكيالنا طرشب ىا ( بلطلاريغ
 ْ ةيلعفلا ىلع فطعلاذ هتمرك ادي زاماو موقلاتيةاود ءاعدااو ىهنلاو

 الا اهدعب عدنا اهنال ىوقا ىهو عفرلا هني نفاوا ةنلطو بضلا تنرش

 ||| ىف ع وقولا ريثكهناف ةيلعفلا ىلع ةيعسالا طم ف الخ ادتبملاالا ابلاغ
 | |باطلاريغملاقامتاواضي اف ذحلا نعةمالسلاب , تدي اتاهذاعممهمالك

 ||| نثي- رات اناف هبرضاف اديزاماوعش بلطلاعم تناك ذاع ازارتحا
 ْ ٍْ اليوأت وأتبالازوكالوهو اريخ باطلا عوقو ىذع“ م : عفرلا ناف بصتلاوه

 |||( ةأجافإل) روكذملا مسالا ىلع عقاولا (اذا) باطلاريغ عءاما لم (و)
 ! | |ذاف و رعهبرمضي ديزاذاف ت>رخ 3 نع ةنوكىف

 ايلا ةيعسالا للا ىلع الا لخدتال ةأجاغلل اذاناف عفرلا هيف رانخنا
 ||| |دارللاف ةيعمالا اهدعب مزاب ةأجاغلل اذان ا نم فورظلا ث<ىف عقوامو

 « موزاب# ”



 كة ا ا ا ا اا ا

 < ياااط

 نع هيز زري>ا ( هه وال هذ هدعب مسالك ) رعسفتلا ةطإ ! سس ىلع دا

 رك تا هب الضتم همي بشوأ لعفلا هيلينا هب ديرب الو لولا دينو

 بيسأل كاهتش الآ لذ بيسإ لك وللا و رش امرا 0 2 هوأ مس كد

 كالذ ىلعى' ( ه ) قل .طع)ز 0 1-0 :ثالا كلذ عفر در 8 * ( طاسوا طاسوأ ف 5-7 < 0

 عئاماضيا هنا هعفرو هيذ ءادتبالا نعم لعناذ هريعكل هل ةئثيادرعع

 تنك ادي ز وح ىف ناكربخ حجرخ ةياوعفملا يبصتلادييفشو كالذ نع

 فدارنلاب لعفلا بسانيام طيلستريدقتعم ريضلاب هلاغتشا ةيئاثلاو هئيعب

 : ةعبارلاو موزالاب ل هقلا بسا: أم طرا ستر دون عمربعدلاب لعفلا لاغتشا ةثلاثلاو | 1

 | | بسانملا لعفلا طيلسةريدقنالا دئني- روصتبالو قلعتلاب لعشلا لغتشا

 طييلست ري دقن عم 2 كدبشلا لعفلا لاثم ( هيلع تسرح اديزو )

 0 تنادعزو هب سضور# اديزوح هدعب يذلا مالكلا ءيح هه.شوأ لعفلا

 ا مسالا كلذ ىف لمعلا نعى( هنع) ههيشوا ل ءذلا كلذ( لغتشم) ةب رابط

 | | مسالا كلذ قاءتمىا ( هقلعتم )ىف (وا) هريمكىف ليعلان ىا ( هريعذن )

 الو اذه ٠ ناعفُم_بم نذزو ىلع : ريف د ىف ل“ *لاي الغتش . ه2 كل # دلو العقلا َنوكمنا هلا داحو هزي ى ع !هتموا

 ا نإ ىحالا نذهردا بصناى ا ) 4 صل ( موزالاوا قد راب هيساأم

 . هقاعتموأ هريعكل لاغت الاد ةف رداّتملا رهاطلا وهاك ةيلوعقلملاب مسالا

 ١ !تالذ درك منقل بلا ء عاّرفلا ديقب و تب سم اديز و ججرخ

 || سبلدي زف هتب سطل ؟ نع عاملا نافهتب رمضدي زوحم حرخ لاغتشالا

 ٍ هطيلست ريدقنعم ريعكلار لععلا لافتشا اهيدحا عب راروص انههو هأنا

 | | هماسقاب ريعكلاب ل ةتشطأامنمدشلم ةلثما ةعب رافنصملادروا ا ذهأو موزللاب
 | | لاثم ريخأت نئني- اهدترتىف نسدالاو قاعتملاب لغتشلل دحاوو هثلثلا

 ٍ لغتشملا لعفلا لاش ء(هش رضادي زوح )ههجو نةالاك قاءتملابلغتشملا|

 ١١ | لغتشملا لعفلا لاقم ( هيترمماديزو ) هنيعب هطيلست ريدقت عمربعكلاب

 | |ءاباي هتيدعت دعي تريم ناف ىفدارملاب هيسانام طيلست ريدقتعم ريعذلاب
 : قلعتملاب لغتدلا للعؤلا لاق ) همالغ ت رضادي زو ) ترواحن فدا

 0 دل همزلب 8 9 08-5 د قم" ىح |ىلع *نلرذيلا سب> نأف موزالاب هيسائيأم

 القىرفلاىلا لووديطصا 3
 نم ناتييلا ناذهو اضيا ىل“ 1 |ن

 نم ناوريخت لم اكلا رضا
 ضورعلا نم ثلاثا برضلا]

 قوس اه كل ةننف نول

 رعض»لوالاتييلا نه برمضلا|

 :ريعا غدا ههنا معا

 نيف عوناتمو تاك زلم تسمأ ١

 3 ىأا ) ةيسأت زموأ ( ةنمول هه.شوأ لمعلا نيم الاد حا ىا (وه) ( مسالا
 هلي ا ءاحول نأ لوصقتلا ؟ 7 وأ

 ©ىلاعت



 ( رشع ضواسلا تيبلو)
 ؛:ساام# ائرضرا ىف

 اذو ث_ث ءادئا ف رد قدح

 داوزت نزو ىلع ناو ركأن هلصإ

 ىوط ىَّلاب لاقي ربكر يطوهو
 رك ذي ريط نبونلا محتب ةماعتناو

 1/1 راقلو تنوعو
 ء«رد ىريلاب ل هب , هماوو يا

 عج ىاعلا مضل ىرعلاو ىسود

 58 : مكي اهب و ناربخ ةب رق
 هريخ رعتسم قرط ائضرا ىفو

 تارثالا ىلء ىنعملانأالا هيقاث امو

 ةنشاح ىشاوح ضعءن ىقام ىلع

 اسسنتساو ىبا-إل ا ىلع ماصمأإ

 ىل؛ عجارلا هلعاف عه ضام لعد

 امو ادّإل ريا دعب ريخ ثاغبلإ
 العقل دكا أت ىف اف اريتتتسا

 فل الاو ىا!فكاارك قرطاك

 نار اسنتسالا نا مت ق الطالل

 هل باالربطرسنلاو ار سسن ر يصب
 ةحاجدلا رزظك قفط هلاماو
 ث'غيلا سسنتسا ل ادي ب ارغلاو

 نا لثملافو ىسنااك رادص اذا
 نا ىا رسنتسو ائضران ثاغبلا

 و ا ةواوق رعصإ فيعضلا

 رعطإ ريغص ريط ءالا تاك

 ار ره لبق قاتلا وهو
 ناو ركحلا اهب نوديصو

 انكي رطا نولوه 0

 .4فرطي و نك. حلاارك
 ىعملاو داصنت ََىح دق كلةهربت اوه 0 ةماع )ظنا

 5 فز ىرقلاىف ةماعااانا ىلا 00 رطارك قرطا) رم“ الا لو

 | ىدانم سنج مسا اركو ككا 671194 نوب ىراب قارطالا نم قرطا (ارسسئتس'امارمس

 فر> ى ذح 4 :ةزو# نى ١) فراعملا 1 اذه ىلع قب ذ هفاثث قذملاو

 فذعال لاف هلل «ظؤلك ءادنلا فرد نع لدب عم ن ناكءاوس علا ءادئلا

 فسوب و ) لدب ريغب وا مهللاو هنم ةددشملا ملا لادبا عمالا هنم

 و ماللا ىذب فصطواذاى ا ةظفا (و)فسوانىا (اذه' نع ضرعا

 لجرلا'ذهباودمماللا ىذب فوصوااب وا لجرلا!مي'اىا (لجرلااهن")
 فاضملاو ماللاىذب اذه فصتي نا ريغنم اذهبانم فذ ازوجالف
 وكت تالوصوملاو اذك لعءفا دب ز مالغوح تناك ف ةفرعم ىا ىلإ

 تنا'أب ف اسهوادن ذسَف تارعذلااماو ىلا نس> اسوم لازبال نم

 (لبا عصا ( سأل امسان 3 زال اقتح قدح 22و كانا انو

 رس ا

 ىا ( قوم دنقا ) ىف(و زا رك ني> سرّفلا ”ىرما ة أيما هنلاق
 د:ؤا لاقو هقلذت قادم مان ىلع ليالا ف عقو صخب“ هلاَد ق ونا

 و( اددادغ لير مدا هنأ عم قاوم ع ءادثلا فرح قذح قوت

 اذوذش سدد مسالا عم 201 هللا ن م ءادنلا ف ر>قذح ل. لأن [(ظص

 ءادنلا فرح قفذح ناذوذش هيقو ناو ركأن ف اك رطا زى

 ناوركلااهب نوديسعي ةيقر ىه لبق معلا ريغ ميخرتو سنجلا مسا نم
 قرطي و نكسف ئرّقااىف ةماعتلازأ اركقرطا اركقرطا نواودن
 ىلا لج ودي طصادق كتمريك اوه ىذلا ةماعتلا نا ىنءملاو داصإ يح

 ||| وح زاوج ةني رق مايقل ىدانملا فذ<دقو ) اضيا بك الف ىرقل

 1 موقأن ىأ ءادن فردانو هيي قرح هنا ىلعالا فيقع 0 اورد ارالا

 ا دهملالا ةءارق فال لعفلا ىلعاب لوخد عاشما ةئيرقلاواو رجا

 تعر' عزاطظإا ةيصان نا نافذ باسلا اذه نم سدل هنال الا ديدشنب
 (ثلاثلا) 2 بصنالب هنون طة عراضملعفاو دج وال مال اهذون
 |١ ١ ا هيف هب لومقملا بصان قذح بجو ىلا همب رالا عضاوملا كالت: 0« نم

 ةظإ رمثت ىلع ) ه] بصات ١ ( هل. انا ىا (رعض مضا) لوعفم ىا (ان)

 ىا ةناثب ريسفتلا ىلا اهه:ذانضاو د>او ظرمشلاو هطد رمشلا ( ريتا
 بحواءاو هدعإاع لءاعلاري ست ىاهريسفت وه طرش ىلع ءانب هلءاعرعكا

 رالخلاعىا وعول السفملاو هنا اني عجلان ع ازاّرحا دئئيحهفذخ

 مك



 (هرخآ ىففلالا ةدان زكل)زاج( و)ةفرعملاالا برنيال هنالةركن عال هناد ريل

 ( سبللا تةخناؤ ) ةيدسناا ىف بواطملا توصلا دمل بودنملا رخنآ ىا
 سنا دم قرح ىلا تادع هريغب فلالا دان ز دنع ظفللا تا]ذ ساشلا ىا

 مالغ ةيدن تدرا اذا كةعذوا ةريسك نم بودسنلا رخآ :ةكحرمل

 بطاخ مالغ ةبد_ث هسايتلال ءاكمالغال ( هيكمالغاو تلف) ةيطاخم

 ملاذا (هومكمالغاو) تلق نيبطاخم ةعاجج مالغ ةبدن تدرا اذاوأ |
 (و) نينثا نيبطاخم مالغ ةبدسب هسابتلال ءاسكمالغال مضلا اهلصا| |
 ) فقولا )3 لاح ( ىف) تادملا هدهد اهقااىا ف 1 ( اهلا كل ) زاج ١

 مس الا (الا) اندع هيلع عج هللا بودنملا مسقن 2 تدْسالَو و ) اهنايبا ٠

 عج لاو هتدنىف هتقرعع بداناارذعيل هب بو دنملار هش ةلارهتشاىذلا (فورعملا)

 صاخ بودنم ظفالا اذ_هب رهتشااماذا (ةالجرأو ل لاشالف) هيلع

 قالا ( ( عنتماو) هياع ةيدنلاب بدانلارذعي [ ه.بفرعتو هيلا“ نهذلا لتنا

 ليودطلاهادي ناو لثم فوصوملابق لبنا بم لب بودنلا عصب فاللا
 هب ؟ىب هنال هيلا فاظملاب فاضملا لاصتاك سرل هذصلاب هلاصتانال
 ماسمت دعب اهب "جب هاو فصلا فال ءنجاكوهف فاما ماع

 ز< لو هاني:هؤماريمااب لئمزاج اذهلف جضوتلاوارصيصختلل فوصوملا ||

 ةفصلارخ ايفلالا قال ازو <هناف (سنويلاةالخءالبوطلاد زاولثم)ا ||
 لاسصنتالا نه صقنا ظءال ىف نأك ناو ةدصلاب فوصوملا لاستان اذ
 تاذلاب اههداكال ىءملا هج ند هممت هناالا هيلافاضملاو فاضملا نيد

 نارباغتمام40[و هيلا فاضملاو فاضملا فالي ريغالديز وهلب وطلانافأ ||

 قموعحجاو لاق ناح دق هل عاض ال>ر نا ساو ىكحص»+و

 ءادنلا قرحىفذخ) هني رة مايقل( زوم زوجي و)حدقلا مده لاوهانيئيماشلا 1

 ءاوس اع دلال ق 8 ركب ناكأو هب نعل 1 خس مع 5 عمر انراقم ناك اذا(الا

 0 رك 1 هءاسن نال الجران لثم فرعتي 3 1 رابك ءادثلا فرعا

 00 ندهذلا قسما لا هزم قدح ولف معلا ءادب

 ىف سنجلا مما كح هنآل ةرانالا مسا الا ميسا عم الاو ى' 2--

 توصلادم ام هيف بواطملانال ( بودنملاو 201 7 مايهبالا



 ظ « 4 ١

 ةدوصقملا:كاقلا لو صل دحاو قفر>قذحف ىا(د>اوفردف) ةثثلا
 رووزتلاعإ وثراحابفلامان ورا و راحان وع كالا نعت ا ونة دعو

 فرهلا قبيفهنازجا عيم (تباثلا)ىدانملا( كح ىف مخ رملاىدانملا ىا
 لام*ةسالا ( ىلع ) 4لبق هيلع ناك ام ىلع مب +>ٌرلادعب ةملكلارخا -اراصىذنا

 ميخزلا لبق : ريلا ل .ة هيلع ناك ام ىلععا اراارمس 1 را راحان)ثراح ىف( لادي ةرثكألا)

 واون(وركان)ناورك اءىف( و) ةعددعب ةفرط ةرطتءواو( وم وماب)دومتانف(و)
 ىلع مخرملا ىدان العد وىاليلعتالدو (لءغ لءدقو) ةقذدعب ةكر 0

 هلالعاو هانى هلز وكيف 'ىشهنعفن 2هنمفذ هاك (هسأ رباع“ ) قالا لا معتسالا

 دره مساهناكمضلاب ( راحاب لاقي راحاب لاةيذ) لصالا دل ةسشن مكح .ويدتتلو صر

 افرطواولأ| تراص هسأر اعسا وكل عجامل هلال (ى ا ,و) مضيفة

 هنال رك و) واداىف لذاك ايلقانمكو ءأن ؛ تبق مرجالف ةعك لعل
 واولادعب ١ نك اَنبلا ع الا عوقو وهو لالعالا عنامعن 3 هسأرباعساو ركل ءجال

 آ| || | برعلا ىعي (اولمعتسادو هتسادوو) اهلبقام حاتفناو اهكرحل اغلاواولا باقناف

 | ا_هاوس هياعل خ ديال هنال ( بودنملا) ةصاخا عب (ءادئااةةيص)

 | || | ىدانماريغىف (هلامعتساباهيفعسوتيناب ىلوا تناكفا هي ةيصرهشااهنوكا
 ظ سما هنومنا سانلا ٍْح هبل ةئساح دعي د ودحا هيلع ىكبي تيم ةغللاق بودنملاو

 | ْ ظ عجمنلاوه)حالط مالا ىف(و )عفت اهو كراش راشي وءاكبأا ىفهورذعيل ميظع

 د ظ همدعع ىلع عمش فتامامدع هيلص عجمتلاو (اواقااس 59 امدعوا ادوجو (هيلع

 1 مح معشأو 0 ةاع ععمنلاو بدانلا هيلع ىكبي ئذلا لاك

 | ليو لاو ةرسسأساو ةييصملاك امدع ةهياق عجمتلا رع دل .:ع ه دوجو ىلع

 لانو هادي زاب شم بود دا ىعسعأ لءاش دجلاو تيملادقغ !بذانلل ةَمحاللا

 || | نعهبازانمت (اوب) بودنملا( ص" خاو):ابيصنابو هانرمسحاب لهو هارت
 م ك> ىا (همكحو ) امهخنب كريم هناذان الخ هيلع هلوخد مدعاىدانلا
 اب هك جلت ىأ ( ىدان ا مكح 2211 ارفاق زا تودنلا
 هيك ضدامملا م أاسذاند * مدس هر وبض ىلع بو كد :لا عدو اذا

 ناك اذا اي ىدا-اللا نم 6-0 كلذ مك> لثم ءانبلاو بارعالا ىف

 وطلب هب اهب اشموا اقام ا اذاو مضي ةفرعم اد رغم
 ش |ىدانملا ما_سقا عمم ةروصىلع ههوقو زاوح كلذنم مزلرالو

 2( «دربارع
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 1 الع و لت كلا فو:سإ ل ىدانم ةرورضريغل عخربالواعسأرب ىرخا هلك

 || ه>ولاو هذ وذشعمو بحاصا ىف حاسءان وكن ٠ ذشامالا ةروك ذا

 || عرش ميخرلا طل سشناببنمغرفالو) ىدانم هلامعتساو ليك هعخرت ىف

 | |ىدان مارخآ ىف ىا (هرخآىفناكن ,ان) ,لاقف هينسل قفوذخحلاة ي ؟ناس ىف

 ١ ادي ز ام#ناىف (ةدحاولا اواا) ةدان زا ( 5 اتناك (ناندانز ا
 الوا انديز (ه43 ن نو لاو ءايلاناف ةناجرمو ةيناهثود نع هز ّريحاو اعمأ

 ١ ا هتاعجاذ' ( ءامءاك ) رخآلا الا امهنهفذح ف ثدي الامان تاف 5

 || مس امج الا ءذاال هي ويدس بهذه وهاك ناسلعاى ما ةماسو 1 ند ءالعفإ ظ

 5 ناك ( واناو سمو) رانعب اب ن م كمان وكي هلال غلق

 أ |بلاغلانال ىهذلا ىلا هرداّتل ىلص' ميكى ا ( م25 فرح) هرخآىف

 ءاتلاالا هزم ذحيالهنالةالعسوحت هنءهب رخكف ةلاصالا جتكلا فرملا ىفأ ظ

 ٍ نافوعدمو برملثم لمشبف ! كيسا هدم نوكينانم عاوهوأ

 || فلاىا (ةدم هلبة) ةلاصالا ىف ميدكلا مك ىف ا ببهنم ريخالاق رخل

 || ةدلازلا ةدملا اهب دارملاو اهسنج نم اهلبقام ةكرح ةئكاس ءان واواو وا
 ا |قذح ال هناؤراتعوح هني رف اهترثكو اهةبلغل نهذلا ىلا اهرداشلا

 || ممتك فرح هرخآىف امنا لاس اوىنا ( وهو ) ريخالا فرالاالا هن
 || مزليالثا نيكسمو راعو زوصنك( فرحا ةعبر' نءرثكا) ةدع هلق
 : اذهذخ أي ملاغاو برعءملا هللا لقا ىلع ةلاقب مدع 4 نيؤرح فقذدخ نم

 : فذ يخرب نولقو ل هدداو || مكحىف نق دان زهلود ىف ديعلا

 ' |ناورطا!ىا(ا:ةذخ )مي خرتلل س ا هيفدملكلاءاقب نالوبتا دان دإ

 نق وأ 08 5 هدحاولا م ك> ىف اتناك الغ لوآلا ىفام' نيعستلا الك ىف ناريخالا|

 اا هلا داو هندك 500 اي هيلو ىناثلاىفاماو (نوم انهن اعف

 دَملا نع تابو دسال ىلهتاصرئاس لكلا درب المل ةدئازلا ةدملا تفند

 || ل الوافاض ءنوكيالدنا مية رثلا طث ارش ناب نموبعي و(اكىم ناك ناو)
 |١ كيلعبىف لاقيف( ريخالا)مسال (ىفذح )نياعرشع ةسونو كيلعن لثم

 اهم دحاو لك نوك ىف ثينأتل ءانةلم اهل زمءهلو نيلذسوخان رمش عة سجن ىفو لبان

 : مدعو ولن (كلذريغناكناو) ءنيأسا ءأ مع تراص ةدح ىلع أك

« 



 || مالكلا ةءشؤال هيااةيعادقب رعش ةرورسغاىا 0 عقاوىدان 1|

 || (انيفع) ىدانملارخ ىف ىا (هرخآ ىف ذ>) ىدانملا ميخر ىأ ( وهو)

 ْ ف نمل مزلتسملا فذ اىلا ةه.ضاوم ىرخا "ةلءلال ف ةيل| در# ىا

 هنم عبو ىدانملا مخرب اصوصخم في رعتلا كلذ ن وكب اذه ىلعف
 اقلام ميخزنلا في رع ىلع هلج نكميو ةسياشملاب ىدانملاريغ مخزب

 مسالاىلار و رجلا ريهضلاو الط م.خرتلا ىلا عوفرملا ريعضلا عاجراب
 ميخزللا طرسشوا لوالاريدعتاا ىلع ىدانملا مخرب طرشس وا (هطرشو)

 ]| |ةيمدعاوينم هثنُث ةعبر اروماىناثئارب دعتلا ىلع ىداخل 6 املا ىف امؤاو ناك اذا

 | |فاضلاب ه.ثملا دف لخدف اهكحوا ةقيقح ( افاضم نوكيالزا) ىهو
 ارظنذ قانانكل ةيد ارادت قيل هنال لوألا ن م قفدحلان .كءالذا اضنا

 عشماف ظعللاىلاارظذ ىدانلاءاز+ار 5 سبأ هناليلا لا نمالو ىعملاىلا

 ماللاب ارو رجال ( اناغتسم) نوكي (ال) نا (و) ذيلكلاب امهيف ميخزتلا
 ىذلا ميخزملا هيلع دري ف ءاسسلاوا بصنلا نو هق ءادزلارلا روهظمدعل

 ١ كلم هدانزلانال فلالا ةدانزب احوتف مالو ىداملا صئاصخ نموه

 ضءبىف عقوامو هدنءىدانملا ىف ل+ادريغهلال بوداملارك ديمو ىفذملا
 دذع هطارش ثنا ةدجو ناعم نيوهسا: || فرصتن ه ةنأكو اء ودنمالو محملا

 دأو رخآ ىف نواألا ةدانز دو بلغالانا وهو رهاظ ىدانملاق هلوخد

 ال[ نوك 0 نا (و) ىفةذعال بخ ريلاد سات الف عمتللا راهظا توصلا

 | وحاب رلا طرتشلا (و) ريغتالفاهلاح هي ةكمع ةلجخلانال ( لج )
 0 ة-ةثىلع انئاز ادع اما ) ىد اننللا ( نوكي ) )ناوهو تن نييدوجولا ولا

 هترهشا هنا عمومل ءادن ةرثكأ مخ لاب فيفا ه.سان هتيلعلهنال (ىف را

 7 ضن نأ ناد ل ةمثث ىلع هن دانزاو ىلا ام ىلع ليأ د هم ىناا ف

 1 (ثيدن تلا اي )'سيتاماعسا(اماو) ةيجوم هلع الب برعملا ة يطا لقا نعممسالا

 ||| ديفكيف لاوزلا ىلع ءاستلاعضو نال ةشلثلا ىلع اًذذالو الع نكي ىلناو
 فرألا طووس هيف رثكي اءقوم عقواذ' 595 ف 5 طوقسال ضده ىفدإ

 كللذك ٠ اهب نال نيؤرح ىلع م .ترمأ ادع !ةاشو توك ءاقجاولابب 1 ١. ىلصالا

 ءاتلاذاقرحا هيلث نع 1 ناك انهو ال عملت يخت انا ل



 ديال + ١

 باقو هيلعالب د ةرسكلا ءاشاو ءالأ قدح نيهجوب ىتالغا ىنئذف

 |[ناذه ىاامهو ةرسكلاو ءايلا“ نم فخا ةعهقلاو فلالا نال املا ءايلأ

 | ناعتيالنكأ ملكتملا» /ىلافاضملا ىدانلا ف نيعقاو اناكناو ناهجولا

 ااأهب رهت ساو ماك ”لاءايىلا ةفاضالا هيلع باغاعق لب كالذك ىدانملكىف

 |١١ ودعا و ود.عاب لاقي الف باقلاواقذااب ةريغملاءايلا ىلع ةرهشلا لدتا

كإو فلالا ٠ نعد, 6 ك جحفلي مالا ىدان لاى اذاش ءاحدقو
 ١ ةر

 ١ |ىا (اًمقو) اهل ءوجولاهذهىف (ءاهلاب ) ملكتملاءاب ىلا فاضملاىدانملا

 ا اًمرف ءامالغايو همالغابو هم الغاب هيدا 0 فقولا ةلام

 (ىاان و ىباان) مهتارواهتىف برعلاىا (او اانو) لص ولاو نقولا نيب

 || دل رخا وجم ماكتلاءإ ىلا فيضاامرئاك ةعبرالا هوجولا ىلع

 |١ تب انو ) هلوشب اهيلاراشا ام مهمالكىف امئادت لامعتسإ ةريكل اهيلع
 أ | ىا (اسسكو اه ) ءايلاب ءاثلا لادانآضإ | تعا و تبااياولاق ىا(تءاان ؟

 | ا ايلا ةكرح قفوىلع ةحوتفم ءاتلانوك لاح

 ١ |درؤملا ىدانماىرخ هنآ >آل تحااو تباان اانوحب اضيامضلا ءاجدقو

 عي . اناا دعب (فلالاب ) انماان و ابا اطاولاز (يذ تلك لإ :ملو ةفرعملا

 | نيب عجلان ع ازاريحا مانو ىتزأانا ولاتاف (.انانود) نيضوفلا نإ ٠

 ١ |((ةصاخ عناابو ما 9 مانب') أوأ اق 90 هنأ هنع ضوعءملاو ضوعلا | ش

 ْ ىلإ لاخ ثا و خان اب لاقبالىاعلاو مالا ىلار ظنا صاصتخالا اذه أ

 || تذباب نولوشب مهتافا ضيا نإلا ىلاويظنلابال ىلا نباان و ا نيبلاب لاقي

 ١ ىتانءاءاولافف , ىالغا بابل: ) هع رالا هوجو || ىلع مع تشابو مأ

 ١ ءاغت للا او ءايلا قدح عدرا و مازن ا وباهت * بقنا ءام لا ححتب ىو ؟ئانو

 : رخآهجو ةدايزب ( اوااقو ) الاءايلا لا دباباعىاايوباماكاأنو نا

 |[فالا فذ ( ع نااايو مان ا) ماكتم اناا قفا ضملا ف دش

 || اكو فيعضتلا لقنو ظّدللا[لوطو لامع ةسالا ةريكل ةدفلاب ءاقتكالاو

 ||ممخرتو *  لاقف هناي عرش ميخرلا ءادتا صئاص> نم ناك
 |١ تعد هي رغش ةرورضرتغئم مالكلا: | هعس ىف عق مىا “© راج ىدانملا|

 1 ا ||| ريغ ه'(ةريغف) وه( و) ىلوالا قب راف هو ءرضديلاتعدانافهيل

1 
2 

1 

_ 



 فل
 راض:+الل طيسوتلا فذحي نامالغلا ىداتملاو ءادن فرح ايف
 هرتز حصير ةارغاولا رارغلا ةئب .رقي نامالغلاهيلابف 1 ردت

 اهذشا ٠ نمل 1 1 0 رارغلا

 ضور.ءللىناث!برضلا نمزجرلا نم هرم و هانردقامعامهذع باح نكل
 نوم لوالا عارمدملاناالا برضلا كلذ عارمصم هتكل هنمىلوالا

 حارس ضع زوجام ىلع ةرورضلل ىاثلاك طف عوطقمال عوطةدو

 ىناثلا عارصملا وشحو نلعاغم نزو ىلع نوبت هردصو ىسادنالا
 لعفتسم ناعفتسم ىناثلا عارمصملا نزوف نلعةتسم نزو ىلع فوغكم
 # رشع سماخلا تيبلا # ناوعف ناعفتسمنلعاشم لوألا ن زوو نأوهذم
 ءادن فر >ايف(رعةءوس ركن يقايال# مكلاباالىدع ميت ميزاب (رعاشلا لوق
 . ءاش :'مضلا هيفزوجم ىدانم مجثو م يذاو >اىدعو ءاكطل نب رع موقميتلاو

 فقاضم هنا ىلع ءانب اضيأ نسل زوم ةفرعم درغم ىداثم هنأ ىلع

 فاضملاو فاضملا نيب لصاؤ ىظفاديك أ ىناثلا - ةودوك ذملاىدعمىلا
 مسا هلاياال ليبق نم فلالا تابثاب مكلاباو اصالاو :االوأ لوق ىلع هيلآ
 عراضم والرز هريغدنء وذم هربخو بجاملا نبادنع هريخوال
 نيبطاذانع ةرايهريعذلاو لاعفالا بابنم ةليقثلا نوتلاندكؤم هدرغم

 هوركملا ىه ةروس نزو ىلع ةءوسو هل عاف عفراب رعو ىدع مينمهو
 دارانيح مهل ةصدعأ و مهتاباطخ هلاقرب رط تدبلا اذهنامت ةيللاو

 نينكاساونوكتال عي قوح#لنا ىلهرعاوكإ نال نصكذتل ىعتارع
 هديدشتةيلب و هوركمىف يكنيقليف قوحف49نا ىعتارعاشل ري دارا نيح
 دجاكعاجث كناىا حدماما ركب هلوقو ياا دمذو هوست لججال ىلبق نم
 ىقعملاو هقوف مكشال مشو مذاماو قره وجلا هلاقاك بالا نع نغتسم

 زاوجل عازنال ماصعلا لضاغلا لاو ىرهزالا هلاواك دبش .رنان تسل كبأ

 هنزو اوك ىا ؟ىريمد ىف ةاصلاب ظيسب هر و دادضالا نم نوكينا
 لوالا ضورعلا نم لوالا برضضلا نم هلال تايه عبرا نلعف ناعفتسم

 برضلاو ضورعلاك نوب امهي وش> دحا نكل هم





 ٠ رشف ثلاثلاتنبلا» «#
 : هلوقو ةبويحلا لهو ردتم 03 زول وو مص لاو رحاور قل اوهو ردقم 1 ةفصولاو ءادن فرحايو ردقلا لمحتلاب قلعتمن#
 تت كر اطخ هنوكل ءاتلارم *

 هللذو هد س.عىا بألا هم * نم

 نال هيغلا ىلع تي ساسقلاو

 ماكل نئاق لوصوملا مسالا

 | هع هللاوض دإ ىلع لوقك
 ## هردي> ىما ىئتع# ىذلاانا #

 |ل قام ىلع تيعم سايقلاو
 ةيااح لي تناو ىف واولاو
 |لذفلاو هربخ هلم وأ دتبمتناو
 ألك و هنع ل لاهي دعبلا
 |تنا ىئعملاو دعب ىا اذكب هيلع
 | تيبلا نعمو نع لصولل ةدعرم

 هع ملكىلعل < هاي ام ىلع

 اةبوحلااهتبااب كيتيحم لجان م
 | كالاداعنم اليلذ ىَلَف تلعج

 لاصولاب لطفلا رم ريشك كنا لا 0
 ا اذه سم ةأو الملا ةيضارريغ نع

  ىدانملازا ىلع هب داهدتسالاو

 [لوخد زوال ماللاب قرعملا
 | ىدان الو هيلع ءادنلا ف يح

 اذلو اهريغ وا 57 طسوت الا

 ذوذثلان نيبا هيف مكح
 رح | نهاذ هو قنا ا ىقأك

 ا ىلع لمعي 3 يملا

 ضع هناناه ىلع الا

 ثلا ءالاو ىسل دنالا ح
 ءأ | ل_طصاواو زجمالا ع 0
 ١ 7 ع ع ناعقت سم قيال

 1تعمبلا اذن هى نا آلا نيد ع

 ْ رفا_طلا وهاك: هقرعد دروم قداح 5 5 يس لوألا ىف مضلااما 0 3

 محلا زاجا ىفاريسلاو درب لا بهذم كلذو ر 7 ذملا دن رش قوذحلا“

 ١ | عبات اما هال ل نا 0 .نيعلو ورعد زان اك ىلا هلا بصنل :

 ىنب اباطختإي رح*لادف م :

 قادلا اقاضملا) قدانلا 7 و١ 17 هن 0 ىنعي ىف نم هوركم ىا ةءوسيف

 كس (وىالغا) 0 ءايلا حف ةعئرا هو>و (هيفزو < ماكتملاءاب ىلا ْ

 لكلاب ءاقتك اءايأا طقسا(« ى الغاب 2

 00 هردص نالاريشك أناحو

 هءيطوم ى نيبام لع 1 را دعو ل ةواذتا و لعفتسم 03 ىلع

 « رشع عبارلاتدبلا 9ع

 اق لصوا "لي ناو 3 ىاذ ثيم ىقلااب كلجان 6 رغاشلا لوف

 أع 1 ملالو هال مالكلا ةعيمىف لاقيالف ةملكلا ت راو الرو
 اذهاو زاو كالذي مسالا ذه صتخا رخآ عضوم ىف ناسعألا ناد

 | نكل هيف ةءزال ماللا تناكناو قعصلاو ع يأ لثءاماو (ةصاخ) لاق
 | نع اضوع هيؤ ماللا تناك ناو نكس ااماو فوذحت ن - اضوع تيد

 ةعسىف سان لاعب هلال ةملكلل ةمزال تبل نك سانا هلصانال ةزيمهلا
 ةدعاقلاهذه نان رج مدعلو سائااا وم اان لاقينا زوجيالف مالكلا
 8 ىنع لصولاب "هلي تناو ىلق تع ىلا كلجا نم #هلوقىف ىلا ىف

 هياعاويكحةيلكلل ةمزال تناكناو فوذح زءاضوع تسدااهمال نال
 ظ نيسعالاءافتنال##ارف ناذللا نامالخلا هلاايف# هلوقىفنامالغلا قوذوذ شن

 (ىدعمب 0 .لثهىف)كازاجوىا(كلو) اذوذشدشا هناياويكحامحلك
 مسا ىت اكلاىلوو ةر ًاوص ةفرعملا درفملاىدانملا هيف 0 كر فق

 ْ (بصنلا) ىف اثلاىف و( بصنلاو 8 ذا١) لوالا ىف هذاضالاب رو ري

 | لصاف ىظفلر :ك انىناثلا م ور وك ذملاىدع ىلا فاضم هنا لعب صنلاو

 ْ ىدعلا ىلا فاضموا هب وءدس بهذم كالذو هيلا قاضملاو فاضاملانيد

 ١ |اماجبا حدف ىدع .ب مضلاب م 5 ا لصاالا ىف ن لو كينا ىلد بضتلا ناكم

ْ 

 ا

 ا
7 

 1 اذا ” ةامتاك اذار

 [ناهجولا ناذهو (امالغا)لث .اغلااهبلق (ومالغاب) لثمىاتقاب لث

 دضعف هريغ دوصقملا ن الف ع عيضوم هان نال ءاد قام 506

 مالكلا د نمدوصعملا ىلا هجوتي و هم نملك ةعرمسإ ل --- هلا

 فدل 5
 رشا. شكت نااكانا اغا 7 ارذ ّك ادللا نامالغلاا.ف) رعاش !لوق

 3 مكاباال ىدع 7 مب 0 ها ع تدع لاهمامتو فقايطم علوا فقاضدم

 رعاش || 0 ار 3 3 نيح ميرال تديلا 3-1 ةوسفف م كيقليال



 د 1

 ديزابو ورعدي زاب لثم لدءلاو نيتركتوا فاضل نيعراض موا نيفاضموا
 أدي زان لثم ىفؤتطءملاو ا اص الجر ديزانو اليجاعلاط ديزانو ورع انا
 : (يمل وزال اص الجرو ديزانوال.جاءلاطوديزا, وورعاخاودي زاب و ىرعو
 م ىدانم هنوك اها مجْلا ىلع ىف ىلا ىد 4 ملا

 0 ه ّو

 ل 2 لا رهف رابيتخا نم ٠ مهغيالأ مينا ىلع ام ايذيم 2

 ّ هذوصومو 21 نيب ةطساو لاتالب 7 3 يد اهباقرطم وا عا 3 نع

 ا 0 في راظلا دب زان لدم هنع مب رد ذهل ىلا ردابتماوهاك

 : وكيع لكف ( د( لا )اًفاضم نال تانُذ نوك لاجىا (ًافاضم)

 نك: غيل در أ اءادب ةدعاو نم تفرعامل مضلاهيفزوجي كلذك ]ا
 همست دسليسسل

 رسكلاو تاسذصلاه ذهل عماجلا ىدان م1 عوقر ةرثكل ( ههفرات ) ظ
 ْ وحن ترك كل ةياصالا ه 0 مه - ىىنأا 1 هلاب وخذ ىذا ةيسائم ظ

 !|(لجرا اهي ان) اليم( ليق) ءؤادندي 1 اذاىا (ماللابفرعل 'ىدوناذاو)
 : مالي فرعملا ىدا داو ءادنلا فرح نيب 4 هتتلا ليتم مىا ط سوت

 ا طيسوتب 0 لجرا. اذهان و ) لص انألل فيرعتلا نا عاعجاو ءازر#

 || برع ىنعي 0 ءانلآو) اءم نب ىعألا طيسوتب (لدرلا اذهداانو) اذه

 |١ بصنااو خخ نيهجولازاوجاهقحو ةنص ناك ناو الثم(لجرلا عفر )
 : نوكَت هعفراوم لاف (ءادنلاب دوصقمل ) وهالثملجرلا ى' (هنال) ماك

 |١ ل ديف ىئداذملا ةمالع ىهىنلا هاما ةكرطل : هوقأ و ةيارعالاه:كرحا ظ

 زاوج ةدعاق ن 0 قع لا ! هل رعدنم اذهو ءا 2 :لان دوصقلاوه هنا ىلعأ

 ْ مس ريالا هنا 0 هلأ :ه رك كب, 1 اذهاو ىدانمل ةدصق نيهجولإ

 ئ ىا لجرا ىلع فطع 20000 " ثءباوتو ) هدع الا كلت نع مهلا

 : فب راظأ لحجر اهباان ص ةدرقموا ةوذاضم لدا عب اولا عقراومرعلاو ا

 | |نيهجولازاو و (برع» ) ىدانم (عباوتاهذال) لام اوذ لج را اهي'انو
 8 | عاعجازي 0 ه دعا ىلع ءانثب ( اوولاق ) ملا ىدانملا عب وت ىف نوكيامتا

 | !ضوع ماللا نوك اههدحا بي حالا عاعجاىدو مالا مم ءادنلا فرح ْ

 ةزم4 !تفذح هل ' هل صانال (هلل'اي) ةيلكللاه.وزرل ام هيتاثو فوذحم نع



 '«دحإلا
 | ( لياخلاو) هيلعا ؛ لود عاتملا فر فوطملاىف ثراماو ثراطاوأ

 لعاب لود امنتنملا ) فوطعملا َْق هب و مام دا ساوهو دوسان

 ىدانم ةقيذطلا ففر2فوطعماث ال بصن زبو مم ( عفرا رام )

 قرد ةرشامر دقن ىلع هءاع ةي راج اح هنوكيأ يجب .5لةتسم :

 ءادزلا فرح رشا ملاذ نكلواهماقن موشاموا ةعضلا ىهو هل ءادنلا |
 "|| ىودلا ءالعلانبا (ورعوباو ) اعفر تراصف ايارعا ةلاخا كالت تلعج

 2 ا هنا عفرلازي وجي عم 0 || 1 .و راد ! لولا ىلع مدعتملا ىراقلا :

 ك> هلف القسم ىدانم نوكر ,الواللا ةط ساو 4 ءلافرد>رب دعت هيف 6 :

 (ناكنا)دربلا(س'.كلاوناو )يل هلو هل 4 مبان ىنمملا باتو ةيعشلا ||

 هنعمالل عزتز اوف نسحلا ع ماك ىا ( ن نساك )دوك ذلانفوطتلا (ُ
 هل ٠جناكمال هعذر رامتخاىف ليا الث ساما وافىا(لياطااكف ).'

 روك ذملا أ فوطءملاز 4 مناوىا (الاو)هنع ماللا عازم نام سسم ىو دايم :

 ظ ىءا !(ورعىاكف) قءصااو رمت الثمدتع مدلل عززاوة+ىفن تلا مساك :

 ١ | :بم ىدانم هللءح عا هال بص لاراتخاق ور جو لكم سارءلاولا ||

 ظ ٠ عذري ام ىلع ملا ىدانملا عباوتو ىا هدرغما ىلع ف طع( ةقاضملاو ) ُ

 ْ 0 ىدانم تءقواذا اهنال ( يصنت ) ةيةيقحلا 00 :

 | معان لثم اهرشابأل ءادثا فرح نال ىلوا عباوت تعحقواذا اه.صنقإ]

 1 اقطع هللادبعإب لجرابوهغصلاىف لالا دبر 21 مهأك :

 [ةينيقملا ةفاضالابافاضم هيلعان لوخرمتتمملا فر2قوطءلاثىالو ناببلا|١

 ؤوطعملاولدنلاو )هيفيقملا ةفاضالاب فاضالا لع اهلوخ د عيش «ماللا نال :

 | ايلوخدعتملاوهو لبق نه رك ذ ىذلا فوط ءملارمغىا ( رك ذامريغ

 ٠ ظ > ىا(هنكح )هه لعاب لوخد عش عال ىذلا الا فوطعملا هريغف هيلع أ"

 ايادنلا ورق تا ذل( لق 53 ىدانملا ( م ك- ) اهج:هدحاولك ||

 |فوطعملاوهر < ذلة ءطوتلاك ل والاو نك ذل دوصقلا وه لديلانال كلذو|

 1 ءادنلا فرد 0 ل صضوصلا 1

 اجه ءلك نوكلاخىا (اةلطم ) هيفاردقم ءادنا| فرح نوكيف ةياع

 نيدرفم اناكءاوس ىالاوحالا ن .لاحب ديف ريغ ركملا اذهىف اًقلطمأ |

 0 وا 2

١ 

١ 

| | 
 ا



/ 

| 

 لف

 ( ةدرغملا )هب عفرياهىلع *# ىنملا ىدانملاعباوتو 8 ةدح لع هل ثهأ

 ةعبات برعملا ىدانملاعباوتن الاينيهاهنوكب ىدانملاد قا امكحوا هَعيمح
 فلالاب ثاغتسملاعباوتنالهب عفربام ىلع هنوكب ىبملا انديقو طقف هظفلا |||

 حفلا ىلع م 27 وكتملانال ورعو الارعكو اديزان وع عفرلا هيف زوي ال ٍ

 |ىهكحالو ةقيقحال ةدرغم نكت لول اهنال ةدرغم اهنوكب عباوتلاديقد |
 ماو بصتلاالا اهي زوال ذئنيحو هب ونعملا هفاضالاب ةفاضم تناك
 ا ونءنافاشم نوكيالنانا ٌهَعيَمح ةدرغم نوكتنانم عا ةدرغمااناعج
 اهيشموا ايظفل اواضم نوكي نابانمكخو فاض ةيشالو ايظفاو
 درغملا يكحف اناك ةيونءملا ةفاضالا هيف تغتناامل اسهناف فاضملا
 امهذال فاضملا ه 4ي.شملاو ةيظفللا ةفاضالاب ةفامضملااهيف لخدبإ

 نسكلاو هجولا نسا اديزاب وكب صتاوعفرازاوجىفةدرغملاعباوتلاك

 ىت الا مكملا رجيملا زو ههجو نسملاو ههجو نسلاديزاب و هجولا
 دياللب اًلطد هيف راج وه اعف ري لو اهضءعب ىف لب اهلك عباوتلا ىف

 ددقلاب حرسصواهيف مكسألا اذه ىراجلا عباوتلا لصف ديق نماه ضعاف
 ىضضغللا ديك ألا زال ىونعملاىا ( ديكأتلا نم ) لاقف هيلا جباتحوهامف|
 هبارعازوجيدقو دي زديزاب وح ءانو ايارعالوالا مكح بلغالا همكح
 ديكأتلا ديقب مل كالذلو كلذ فصلا دنع را: اناكو ابصنو اعفر
 فر< (قوطءملاو )كلذك (نابلا ف طءو)اةلطم(ةذصلاو)ىونءملاب
 ريغاا فوطءملاو ل دبلا فالي مالا, فرعملا عي( هيلعانلوخ د عيتملا )

 ىلع )الج( مفرت 0: يي تاك ا هدكحريغامهمكح نا هيلعابل اوتدوعتتملا 1

 زود برعملا هيشيفىطرع ىدانملاءانينال ردقملاوا رهاظلا ( هظفلأ ||

 ىلا عبات وح نال(, هل لع )الج (سىصنت و) هظغالاءنان ةعبات ن وكنا 1

 نوعجا ميئان(وح)ذياوعشلابل لابو صتءانمهوهوهل لاعبان نوكينا ّ

 ىلءرسد:ةاوذغصلا ىف (لقاعلاو لقاعلادب زاب) لثمو ديكأتلا ىف نيعمجاو
 ديزابو نايبلا فطءىفارسشب ورسش: مالغان و رهشاو رثك أاهنال اهلاثم



. >» 
 ك.:اةةالدي نان وك ديده :لامالو ىهاودللا: و ءالاوح ينل امالقاضإا

 ايقاوسام صني و دعباعفهلوققدصي فيكوامهرك ذفنصملا ل «هازفأ|
 مسا ددهملا ناك ه2 اهتشألا مال نيءاللا نيناه نمالكن اب بيجاوايلك

 ملا نم حيرتسي و هنم مقتتيف ريضعأ لوعفم مسا ددهملاب ثيغتسيلعافأ
 8 ىذقفيفرضعل هنميعتلاب ثيغتس يعل ناكحو هتوصخا|

 |يفنصلا هركذر ةاردباو يعللا عال ءبب.جاو)هنم صاخي و هلا
 |االو ءاملا سبل ى هاو دالاب و ءامللاب مهأوق ىف ىف ىدا_الاناوهو حاضيالا ىف

 1|كيع ه ىنذالو ىه اودللو ءاللاو اوبعا ءالؤهان واموقان دارماامناو ىهاودلا| |
 هذ ريدقتاماو رهاظ ماللار يسكر يدفن ىلع ىدانما فذ لوقلانا||

 '(متذب و) ق.امرهاظااوه اكذ نيا هدف ىضتقبام ءافتنال لكشف
 ص :ةالهرخ اب ةثاغتسالا فلا ىا(اهغلا قادال) معفلا ىلع ىدان ماس

 ذاهب فاالاورملا ىضتعي ماللا نالْذّن. > (هيذمالالو) ماقام تف فلالا :

 قاجلاب( ءاديزان ل ه) ام.هنيب عجبا نسح الف ادت امهذرثا ني محقلا ْ

 ا
 أ

1 

 | ارد شنوا اظذل فلالاواماللا عم ثاغتسملا ىدانملاو ةفرعملادرغملا ىدانملا||
 1 : |لومغللا ى هو يصنلا ةلعزال ءادنلا فرح لو>دليق انرعم ناكنا| |

 ةوكمالاماما ةفرعملا درغملا 04 هلاح نعريغم هريغامو هيف نوم

 2 100 | ل1 اانا كفاحم شوا امام نوكين أنا درغم| |

 | اًادرفمن ءروكيألاو وهو لوالا مسقلاف ةفرعمالوادرغم ن اا“ ةقرعم ا

 ]١: ةوكلادرف.نوكيالاموهو ىناثلامسقلا (و هللادبءاءلثء)افاضم هنوكل |!
 رشم نوكيأم وهو ثلاثلا مسا 10 لح فاضم هش

 غال ىا ( نيعمربنل ) الوعم ( الجراب ) لثم ةؤرضم توكبال نكلوأ |
 ريما لحال بوصنم هنال هلدييقتال الجر بصنل تيةوناذهو نيعمأ
 0 ا 0 ةفرعمالو ادعم نوكيالاموهوعبارلا مسقلاو ٍْ

 / 1 (نيقلا نملك ءاغتنا محدلا ثيحذا الاثم مسقلا|ذ هل فصلا دروب لو :

 د دا ىفنا ىلع هل لم دارب ا ىلا ةحاحالف اءمامهئاغتناروصت ل هس لاثع ا

 |١" «ذهو نيعمريغ اليجاعلاطاب هلوش دارين ا نكعف هلخح ىتاثلالاثا انا عمأ ١

 0 رايعلا ع

|] 

 وسام ةيلوعقملاب بصتيو' (!فهاوسام بصني و ) فقوللهب ءاهلا ||

1 | 

| 

َ 
 سَ

- 

8 
0 
2 



 ىدانأا ىإ ( نس و) هيفَر تسريع رخالاو ل عقلا ا

 بصنلاىلا ه رهيمكلاب | اهل بي صنا اىلع محفلاو ا سلا نا , مدق ًْ

 أو ىلع ( [ههاوسأو باصنو هلوقت بص لا ناس ىف رانص:+خالا باطأو

 ةروصريغىف ىدانملا اهب عرب قلاواوأاوا فل الاوا د دعنملا ىلعىا (ةيعفر
 ريعصلا عاجراو هيفريعءالو هب نعارور عارور لاو راجا ىلا دسلءفلاواءادتلا |

 نوكيال ىا (ادرفم) ىدانملا 0 مالكلا قوس بالمريغ مسالا ىل ْ
 هيلارخ آى عا ماعضنابالا هانم متبال مسالكوهو فاس هبشالو اؤاضا 1
 فاكلا عقوم هعوقوا ةقرعملا درعملاىناعاو هدعب وا ءادنلا ل. ة (ةفرعم)

 ادارفا اهلثمهنوكو ةيقرطلا باطلا فاك ىءمواظغل ةهباشملا ةرععالا |

 كلذ فاكك قاكلا ءذهو كودد' ةل زو ديزاب نال كلذو اش ردوا
 لءفلاوا ىفرملا هتهباشملالا نيبال مسالا نال كلذ انلقامناو نموا ظل
 ىلع ى: موهأل نالاثم هىلجراب ودي زان (ل؛.) ئيل مد هنوف كمل ع ىددلو

 (ناديز ذا و ءاديل ادا :ةفرعماميهتانو انتل ل: ات ريب ف ةقرعب 2 ١ يملا

 ةتانغت مالا تَوَو 2 مال ىا ا 4و1 2 مالي ا :ارخب

 صوص هنا ىلع ةلالد ثاغتسملا ىلع تاخدا يصل هو
 هل ثاسغتسملاب سيتلبالثل تحهفامناو (دي زان و ) ءاعدلاب هلاثما نيب نم
 ع لكل مفي :لوا 20 مودا ىأ مولظالاب وح يد ندا كدحاذا

 سكعإ لو هلثاغتسدوأ ث ناك م لايم اذهىف مولظملان ا م 1

 اهعءمر ا مال مح“! جلا ريمخلا فاك عقوم عقاو تاء لل ا ا

 ىلع ٌتذ طعنأف ريعصلا عقوم هعو3و مدعل هثاغتسملا فالح كتالوح

 هنلد ال قرغل' نال فوطءملاءال ترسسكو رمعلو دب 2 وع ءاب رغب ثا غتيسأ

 1 عم تفطع انا 1 اةثسملا ىلد هبهطعإ لضاخ 3 بأ افعل ليد

 ىردانملا برعأ ام اوورمعلا وذي لا وحاضيا فوطعملا مالم نم كب :

 ماللاو 90 هتهناشم تناك هان نع نال هئاغتسالا مال لوخد :

 برع أف فرحا هتهااذم نومرم اهلوخ ديف مسالا سار 3 . ||

 زيدهتدلا و يعتلا ىالب فيبايدلا ضغخ د5 لبق هيف لصالا وه اهىل



 هك 4 3+

 ظ تئطوو بناجا الالهاو اءارخالاروم*مىاال اوه أماناكم ىلا الها تدناىا

 عبرا عضاوملا كل:ن# ( ىناثلا ) عضوملا ( و) انزال دالب الازم الهسإ

 هبلقتوا نب كيلا هموت ىا (هلافا بولطملا وهو ىدانلا)

 ءاععأب لثم [ كد >وا ديزاب ىل» هدءة> ههجوب كيلع الم ثتيداناذ -3

 لخ دامت ءادن ااقيح الص هل م ةازيالوا تازئاهناف ضراانو لابجان و

 فال هلايقا باطن نم ل ىهفذ اهؤادندصقو ءادنلافر>اهيلعإ|

 هلي زنتلال عجقدلا درجت ءادنلا فرح هيلع لخدا هيلع عسفتملا هلال بودنملا

 اذهلو ىدانملافي رعت نعديقلا اذهب جب رخت هادي صةوى انملا ةلزني

 اضوا بودنملا ناذ مك هيذو كعب [يو رك ذلا هماك>ا ن:صلادرذا||

 تلئاذاؤ عموعنلا هجو ىلع ايكح هلاقا هنزل ىدانم مهضعب لاق اك

 هلاخقا لوالاف كيلا قاتدم انأاه لاحدث هل لوعتو هب هب دانت كناكف دواي

 اضيا هب ووبيسم الك هرهاظاا ليو للصغملا .>اص هلعذاكىرانملا تم

 || ىهوذسملا فورا » نم( وعدا بانم با: فرح ىانلا ىف لخادهن
 (اريدشتوااظذل) كب 8 لق اوحن - هيزريجاو ةزمهل او ىاو ايهو ناو ا

 اديزان وك ةيظفل بلطلا لا ]1 نوكيا ايظذأ اءلط ىا باطالا ل صنت |
 ةباشلاوا ادهنع ضرعا فسوب ود ةردعمهتأا رك در

 بئانلا نوكيناب ةيريدقتوا اظوفلم بئانلا نوكيناب ةيظذل ةبان ىأأ |

 دي زان 5 ظوفاملا ىدادنملاو ىدانللاو ١ نيريوك نملا نيلاثأا فاك اررعم :

 دنع ىداذملا باصت#ناو اودح#ا موق ايالاىا اود -اارالا لدم ردعملاو

 ا انا : زاو عدا دب زانمللىاو ردعملا لءفلا كم .صانو هيلوعءقم هنأ ىلع هل ومس

 هيلع ءادتلا فرح ةلالدلو هلإ_.عتسا ركل امزالاؤذح لمعلا قذُخ

 |ىلعوبا لاقو ل_ءفلادسم هدسل ءادنلا فر دربملادنعو ةدئاو هتدافاو

 نييهذملا نذهىلعذ لاءفالا ءام“ا اهتاوخاواننا ةمالك ضع ىف

 أفذملا بجاو لماعب هب لوعفملا بصتتاامت ىا بالا اذه نم نوكيأل ظ
نو ةعدنتلا نضَدلَو لج ديزاب لد ادي عا ذأا ىلبعو

 انزل نرد 

 دريملاددعو ناردّوم لعا_هلاو ل_ىفلا ىأ -نإ_+7 ازح هيوم سل :دذأ[

 ددعو ردقم لعافلاو لعفلاىا ناجل 2 لدا ماعم عاق ءاددلا فرح ١

 « ىبا ب



 كم *

 ةقلثاا لعافملا هن هب ردت هن سدتلم لد هيلع عقاو رورملاْنا للي ذب تر سض ىف

 ةقيقح هل ءاؤوهامىلا هدانساريتعا مف لعاقلا لش دارملاو هلعفْيع
 0 1 هنافلوهجلا هع ص ىللءديز برسض ىف ديز ل ؛ههب ب رذف اهكحوا

 ملك ملا ريعك وهىذلا لعافلا ىلا هدام سارعت هدان ساريتعا لمقر > قرح هطساوالب

 ىنكاب يملا 000 كل عا هللا لدم ازاو >اما ل 4-1 هوأمد تم هيف لىعيف

 مركتو ميحخا 6-5 ار نموحت طرسشلاوا ماه سالا نعم ن مدئاعق اب وجواماو

 اهيلا هجونلل د ةكموكتو لاؤسلا ىه ىتلا ةيلاقملا ةئيرقلل لعفلا ف ذخ

 ءارغالا باب ق فذخلا ب وحول رصملا سا د نلاب ا هصيصخت ْ

 ا نا رع هدودو هلثما نع زوال / عاجسل ١ ور

 ||( عضاوم ةعبرا ايوجوو ) ةيلاطسا ل لعفلا فدك دكم ديرثا

 1 يعص 4 نكح ل لب 5 07 وأ مدلاوا حم دملا ىلع ب ّك ماعلا '

 ) ( كلاريخا وهتناو) هسفنوأ حا كرتا ىا(هسفنوأ سها و ) ىرخ نائما
 : تيدر 2 يل لاري اودصقاو ثيلثتلا نعاوهتناىأ | ظ

 | |لوغفملاف قرسامب ءافتك ١ ةرك ذيللو ( ىلعاقلا لعف ) هيلع عقواف مننا

 |١ رج قر>ةطساوالب هيدقاعت هياعلعاغلالءف ع وقوبدارملاو قاطأا

 : نولوشالو كب زىلع هي برُدلانا ادءزتب رص ْق نواوعب مهناف

 اا دعبوا هلوا هيف, هيلع عقاو لعقلانا اه:مدحاويف لاشال هناف ةيقابلا

 | (قلطملا لوعفملاناذ لعافلا لعل هترياغم نم مهفياع قلطملا لوعغملاو

 | |مدو هناامهرد له قدضي هافاهثردديز ىطعالثن لكشيالو هلعافىلا
 هأءاؤ ديار ا ما ىمكشلا لماذا لا 1ع ْ

 : قوام لاقول هنادرب الف لعافلار ك1 ةرازرهظأت 5 ذاع : و لعاقلا مكحىفا

 1 هيلع عقود ةاديز تاو ) اديز لت نطوط ( رسهحا ناكل لعفلا 4 و

 : لمعلاو لعفلاةوقل هيفلم اعلا( لعفلا لع لءفلا ىلع ) هبلودغملا ( مدعتيدقو ( ٍ

 دهر جم ما

 ريلا ن نموحن ناري ىف هعوقوكمدقتلا نع عام نأ 35 ملاذا اذهو كركي
 ! . ) ةئيرقل) هن لوعفملا ف لفاعل لفاعل 570 ( كنا ايت

 [| ادي ]برضا ى ا( برضان 0 1 ادي ز وح ازاوج ) ةيلاحوا ُهيلاَعمأ | |

 ولا عاام ءاكعاا لن

 .- 11 د بيسلاج جك

70727 39--- 
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 عضومىا (عقوام) عضاوملا كلن مىا (امن.و) اهدلو تام ةأرما ىهوأ |

 نا ىضيشإ اذه ىلعو عدني هريخىلجال اكمل هنادارملا قاوكتنا ا

 قحررقتيو رركتيل هسفن جال ديك أي هناهسغنل ديك أتلاب داّرملا |

 أ |لب ةينثتالن كي لناو ةينثتلا ةغيص ىلعىا (ىنثم عقوام اهنمو) لباقتلا||
 ىننمىا ةفاضالا دية نم ٌةدعافقلا هذه معالىف دبالو ريثدكلاو ري ركتلل | ١

 نيتركس صبلاعجرام ىلاعتهلوق لثم درب الثا لوءغملاوا لعافلا ىلا اؤاضمأ |

 (هريغ) ل اهذ هل ىا (1هل لهحتال هل "لج نومضم) عقو قاطم لوعؤم

 تفرتءاىا ( افاريعامهرد فلا ىلع هلو< ) قاطملا لوعفملاريغىا
 مهرد فلا ىلع هل هلو هو "هلو نوعكم عقوردصم افاَرتعأو افاريعا

 لوعفملا نم ع وتلا اذه( ىء”او)هاوسال لع حالوفا ريعالا اهموعدم نال ْ

 وياعا هنال قلطملا لوعفملاسفنىا (هيفنل اديك أ:) قلطملا !
 ىا ( اهل ةلجج نوعضم عقواما ه0 )راتعالاب وأو هرباغي !ىماال هتاذوأ |

 هتنيفب

 ا (اف> ماقدي زوك) قاطملا لوءغملاريغىا (هرغلتحت) :ناجلا 3

 - نوع عقو ردصم ان بحوو تساذا قى ق>نم اع>ى

 قأاو بذكلاو قدصلال تح اهنال هريغ لع < اهلو ماقديز ْز هلوقىب هو

 هال (هريغل اديك أت) قاطملا لوعغملا نم ءع ونلا اذه (ى معل دو) لظالاو 1

 وه ثيد نم 2 د ويدي انما طشاب هيلع صو صم وه ثري نم

 ه.ف ل ع>الا فيصو راشعا ل :> نم لوعفم مسا ٍدكولاذ جلا لتحتأ|

 لح و ردصلاب هيلع صوصنم هنا ثي> نم لعاف مسأ دكٌؤملارباغغي

 |نوكي نا
 نس

 كي اد ةدال 30 رعلا 1 . نك لاثملا ل ع+ ىف واريشك ار ركم اعجرىا ٍ ١

 كنس ذاق نيبابلا كلبلاهلصا (كيبا ل م) فلكت |
 ردصملا ميقاو لءفلا قذخ هيل انتم ةريثك ةناقا قاكمنع حرباالوأ |

 لوعفملا نه رلا فرح ىذحمث هدئاوز فذح ىتالثلا ىلا درو هماقمأ

 ىنعمب ناكلاب بانم نوكينا زوحيو كيبارإصف هيلاردصملا فيضأوأ |
 ىا (كيدعس) سايقلا اذهىلع ( و) اولا وذ نوكي الفيباا |

 هيعحل ىدعت لين !ناآلا كنيعا ىعع ذات هفأ لو اداعسإا كفا :

 ىا ٠ 20 عقو أموه هب 01 م ىدعُم نلعب نئالخ



 ء'«دوا#

 ريسنىا ( ديربلاريسالا تناامو ) اريسريستى ا ( اريسالا تنا انو< )

,روأ امئاو ىقلدعب ايش عقوام ندا ا ديريلا ريس
 ىلع اهشت نيااثم د 

ا ةفرعملاو ةركدلا ىلا مسقني ريذخا عقوم عقاولا مسالا نا
 ٍ لءفوهام ىلاو

( اريس تنا امناو ) فاضمو درغم ىلا هلف ةب ةيشدام ىلاو د
 | |ىا 

 !!لاثم اريسرمسي ىنا ١( را ول ىنالا ىنءهدعب عقوال لاثم اريسريسأ ١

ب لا عضا ولانم ىا (اهنمو) 027 عقواأ
 : بصانأ| لءفلا فذح 

 | |اليصفن) عقو قاطع ل رعفم عضومى '( عقوام) انهيذ قلطأل' لومفملا

ملا اهردصم لجلب نوعذ دارملاو ( ةمدقتم لج نوعضهرثال
 ||ىلا فاض

 || ناب والا ليصقتي و .هناه بوأطملا ههمضرغ هرئارو لوعفملاوا لعافلا

 ||( دعب اثم اماف قاثولا اودخف ) لاعت هلوق ( ودل ) :هلّمكلا هعاولا

عدم هل قانولا اود.كو هود5 (ءانفانإو
 ْ دشاهذ و

ل | لصففءادغلاوا نملااماقاثولادش ن*«بولطملا ضرغلاو قاثولا
 1 هنادهسمل

بانءاما هلوقب تول طا ضرغلا اذه ىلا رو
 ْ دعبانمنونماما ىاءا دام اودء

 | |عضوفىا (عقوام) عضاوملا كلت نما (:هندو) ادق ودفاماودشلا

حاو نخآ سها هيد.شي نالىا (هببشألا) عفو قاظم لوف
 || وح ةقاةبز زن

 ١ ىلع الاد هنوكلاحىا (اجالع) هييشدلل عقب 1هنالز

”اهزرا نالءامطصلادهز دهزدي :لود نعدب ززتحاو
 ْ 

 هس> نوص توصل 'ر 2

 حراوألال'ءذانملعؤ

 هيزراحا ( ةلجدعي) ج راوجلا لاءذا قف سبا
 توصلي زتوصوح نع

 لوعفملا ىنععىا (هانعع ) نئاك ( سا ىلع) ةلجلا كت (يلمْشم) راجح

 | | يدر د هنمع هي ماه ىذلاىل مسالا كلذ تماس لدى (قضلا)
 عروض هل دافديزبتررمو<) راج توص توصدب اذا دلبلاب تررغوت ع

 : توصى انوص ”ىشلا تاصنم راهن توص توصي ىا (راج توص
 ردصم راج توصق ايوصت

 لول احالع هييشتلل عقو
 : هلو3 ىد '”هلج

 قاطملا لوعفملا يدي مسا ىلع الل عدم ىدهو توص هل
 : توصوهو

 ىلكت خارمص خ سدي ىا (ىلكتلا خارمص خاسص) هل ذافدب تدر[



4 
 بايلا ب سهكاماو ((سواج تدعقو) ةداملاب سئ اما هلءذ ظفالارباغم
 تٍبلجو تدعقىاهباب زن ءالماع هلردقب هب وءيسوا:سح اناث هللا هتنثا ثم

 قاطلملا لوعفملا ن سانلا( لعفلا فذ دقو) انايثدنف هللا هن اواسولد>

 تم دقىا (مدقهريخل رغس نه (مدق نا كللوغك ازاوج ةنيرقمايفا)
 فوصوملا رابتعاب هتردصمو ليضفتممسا ريغق مدقمريخ ام ودق
 ىا (ايوجوو) هيلا فيضاام ركح هل ليضفتلا مسا نال هيلا فاضملاوا
 اهب فرعي هلذدعاقالعامسلا ىلع افوقومايعاعسىا(اءاعم) ابجاو اذ
 ىا ( ةييخو) ايدر هلل !كاعرى ا (عرو)ايؤَس هلل اكاشسى ا (ايةسوحم)
 عدجى' (امدجو) هباطام لش ملاذا ةبيخ لجزلا باح نم ةبيخ باخ
 | |تدج ىا ( ادجو) ديلاو ةفشلاو نذالاو فنالاعطق عدجلاو انك

 حو مل هنأف اع تدعىا (ا.عو) اركش تركش ىا (اركشو) اذج
 بوجو ىءم اذهو رداصملا .ذهىف ةماعلا ل ءؤالا لامعشسعا مههالك ْق
 تبعو اركش هنركشو ادج- هللا تدج-اوااّودق هيلع لبق ماعم ىذملا
 ناب مهضعب و ءاوجقلا مالك نم سيلا كللذ ناب مهضعب باجاؤ ابع
 هلابعو هلاركشو هلادج-وحت ماللاب ليعتسا اهفوهامتا فذللا بوجو
 (اسايق) ابجا و افذح قاطملا لوعفملا يصانلا للعفلا فذحدق (و)

 (عضاو»ىف) اهوزا لعفلا هعم ىذخم ىلك طباض هلإبعي ايسايق افذحىا
 قاطم لوعفمىا (عقوام) عضوم عضاوملاهذهن ميا (اهنم) ةددهتم
 بججيال اريس دي زامود هيفن د راول هنا هيفنال هناا ديرا ( اتيثم) عقو

 (وا) هنءاريخ قاطملا لوعغملا نوكيال مسا ىلس ل خاد (ىئندعب) هفذح
 ىا (هنعاربخ) قاطملال اوعفملا (نوكيالصسا ىلع لخاد نأ ىنعم) دعب

 أريسالا ترسام و لءذ ىلع ل + دواهنال مسا ىلع لاق. فاو مسالا كلذ نع

 قاطملا لوعفملا نوكيالناي مسالا فصوامناو هنهنوكنالاريس ترسساءاو

 اعوذ م ناكل ديدش ريسالا ىريسامو< هنع اريخ ناكول هنال هنع اربخ
 نءربألا عضومىف ىا ( ارركم) قاطملا لودقملا (عقووا) ةيريخلا لع
 اناواك داك دضرالا تكداذاو<# ةيلع در الف هزعاربخ هعوذو محال مس

 هنعاربخ نوكيالمسا دعب عوقولاىف ا كاةشال ني:طداضأا نيد مدع



 اكل

 ب دبدوب رح يسبب ع... لج
4*1 

م نالمسالا طول كب زاماو
او ىءمااوه لعافلا هلءقأ

 نم قاطملا لوعفمل

ر حب رخو انس تراّض
عف رك ذيمل قاارداصاملا ه

 الو ةقيقدال اهل

 تت4:+قتشاوأ]||

دتعالا اهب هيلع العشم لعفلا كلذ سلأذا قاطم 3 رعفتال ١ ظ
 وهى را

 اهلا

 | |قاطملا لوعفملا (نوكيو ) امذامو امماج دوددلا ىلع دحلا ق.طناوإ ||

 || (عوتلاو) لعفلا نمم هشام ىلع ةدانز هموهشمف ن؟كيملنا (ديك أتلل)

 |!تسلج لثم ) هددع ىلود لدنا ( ددعلاو ) هعاونا ضع ىلع لدناأ

 ههاملا ىلعل د هلال ( عممجالو ىثبال) ديك أتلل ىذلاىا( لوالي 2

 لاهيالف ددعتلانامزلتسي عمباو هشنتلاو ددعتلا ىلع ةلالدلا نع ةارعملا
 7ك : ل 5

 دضةازاالا تاسوادوا نيسولج 2 3
 قفى »م ( ددعتلاوأ 3 وللا هب

اكرداصلاهيفلخديو طظفالا ماسقا
 ا هس (روكذم) اه

و نجل 3“ ناك اذااي هت حارو ليم وكل و
 راما ظ ئ نا 

لابرضفو# اردوم ناك اذا اسم وا 1
 لع ىعم ةيفاع*أ وا باو ر

 | و

 اكشن

 ْ لول ل كداذاو ةهاركلال ءؤ اهياععقو ندع اهنوكامهانو تعم ل

 || قاطم لرعفه وهف ةهارك تهرك كلوقىف اكلوالا رايتعالاب لعشلا ||

 | | هبلوعف ءوهفىهارك ت هرككا[وُك اك ىناثلاراتعالا.هدعب ترك ذاذاو

 ' |دحلا :عراتعالا اذهب جب رك هب لوعمملا ىلع لعقلاع وقو هيلع عقاو

 51 00 0 5 1 : .ءاو با

 ١|تايساجو ني"ساح تسلجو# ددعلاو ع ونال امه نزلا ( هيوخا|

 مام 0
 3 2 5 ا

 8 0 للا 1 ا

 - ع 1 0 ١

00 7 

 ||ىا (هظفلريغب) قلطملا لوعفملا ( ن وكي دقو ) ايهكفوا



 « رنثع ىتاثلا ثنلا #

 عجار ريع هيفو دم ْنَذو ىلع (08) ضامل هذ دصو طرش مسا نم ( حاربال سدق نإ اناف
 0# د ير ب 0 ا

 | لكذو ضرععا عب وهو طرش

 | نوكين
 ى وغللا ءازعمو ضارعالا يع

 | راثموج ناريئلاو كلذكاضيا
 | برحلا ىلا عسجار ري_ءدلاو

 ءب ئىدعئ اذا دصلانآل

 ااهدبادش انهه دارملاو ىاعم

 اديه انا حاربال سدق نبا اناَق

 و
 اةهشملال حربا ىفالو طرمشلا
1" 

 اءازج "لاو هريخ سدقنإ

 (لاوزلا نب حاربو س

 /| ضارعا ىل سيل ىا يل جارإل

 | ىف: نوكينا زو<الو نيو
 هر و ىناجلاىف اذك سنجلا
 ١ نكل ملاسلاو زجملا ز>رلا نه

 ١ ةرورضلل فاالاباثا ةزرمه بلش

 1 هو نع هنا ةثلاعنا هصورعئم

 ( ىف لاذ رعع#و وزحي هب ريضو
 |ن العفةسمنز٠ ىلع تببلا اذه

 : ناءعتسم هنزو صبت ملاس 35 6

 |نالعغتسم نلع افهم ناعفتسم

 0! !لجرالوامئاق دي زام لثم )ءاق هوب ادي زام لثمىف هوبا داربال ل وخدلا ىنعءنم أ

 | نوتيثيالف ممتوتبامإو زال لها ةغلاذه ةركنلاو ةفرعملاف لمع هئافأ|
 ظ 0: ءادتالاب ناعوذ سمع ا#أوخد دوب ريلاو مسالا نواودبو لوعلا امها ]

 أ! |اذهام وح نأرقلا درو زالا لها ةغاىلعو اهفوخد لبق اناكاك |"

 أناصقنليلق( داش ) امنود ( الف ) سبل لع ىا ( وهو )ارشنأ|
 اًعلطم ىننلل هناف كالذك سبلالو لا_!طاىنل سدلنال سدلبال ةهباشمأ؟

 زود الو ىلاربالىا # حارنال سيق نبااناذ # اهناريننع دنص نم ١#
 ملام عف راااهدعب اهفز وال سزللا ىننا ناك اذاهنال سنللا ىنأ نوكيناأ |

 تافيرءتلا٠ذهىف هيلا دنسملاو!د:سملاب دارملا نا عا)تدبلا قرا ركبالو رركي :

 أ |اهفعباوتلارك ذّدني رقب ةيعبتلابال ةلاصالاب هيلا ادئسوا ادنسم نوكيامأ |

 ا! |تايوصنللا » " لاففيصتلا دقو اهترثكل تارورجا ىلعاهمدقوأ ١
 | |تاعوذرملا يفرك ذامب هحّرش نيبتدق ةياوعفملا بع ىلع لش انوه

 || ىهو اي“ >وا ةقيقح الوعفم مسالا نوكةمالع ةيلوعقملاوعب دارملاوأ ١

 |نيايسعو كابا تاطبعو ادي زتيآروكءايلاو فلالاو ةرسكلاوةدهقلا عبرا |
 ]| لوعفملا ) ةيلوعفملا يعىلع لقشا توا بوصتملا نم ىل ( هنخ) نيطستو |

 ؟/ |ءابلاز هدييهتريغنم هيلعلوعغملا ةغيص قالضا ةدعأ هب ىعم ( قلطملا|
 قالطا حدنال هناذ ةيقابلا ةعب رالا ليعاشملا الخ ماللا مموا ىقوا||

١ 

 78 اسهئاربن نع ُدصْنم ) ههبشملا لع ىلع داهتشالا ف رعاشلالكف

 نءملا

 ؤ : ةفصلا ىلع مق لجرال ل ؛هىف اريخ ىربام نول 51 ريدعتلا ىلعو ريدا

 ىلهاشاذه ) هيلا د:سملاوه ( ا_هلع نالت اذههاو ريأاو ًادتبملا ىلع

 تفرعا.والوام مسا رفا جب رخ(اىههل وخددعإ) هيلادئسم لكلو أ دسملا

 انّ الي تاركتلا ىفالا لمعنالالنالال دعب ةركنلاب ىفاامماو( كنه لضفا

 | هوقو عاملا روم لعاللعرصتقيف لالا ىئئلاضيا هاف ام فال

 تاب وصاملا ىف عرش تاعوفرملا ند عرفالو ) عباوتلا, ضع الفدع

 ل || |هيلوعفملا لاقيف اهنم ةدحاو اهدريقتدميالا اهيلع لوعفملا ةغيصأ

 لءؤلعاف هلءفامعسا) قاطملا لوعفملاىا ( وهو ) هلوا هعموا هيو
 ربصح

 1 يؤ ٠نوكيناال هيلا .دانسا عيصل ث م هب همايق هانا ل غافلا ل عشب دارملاوأ|



 *ها
 ديز نا لاسةبزا زوجي هلا درب قح نا باسيل انا مشينا معصب ادئبللا ْ ظ

 ؛ ( هعدقتىفآلا ) لانا نم ناو اديز تانا لاعبينا زوجالو كلوان وآل

 مسالا ىلع هعدوت زوال هناف هعدش ىف د“ بل اريد هاك هعا نب ءلىا :

 ىلع عورف فورا هثهنال كالذو أدتبملا خيءربخلا مدعت زاج دقو ا '

 | لءفال ىعرقلا لمتلاو اضيا ايعرفاهلعنوكي نادي راف لمثلاىف لعفلا

 || ىلع عوف رملا مدقتيلا ىل_صالاو عوفرملا ىلع بوصنملا مدقتينا
 أ اه هنانتىدقتب اهيلومعع ىف فرصتي مل ىرغلا لمعلا تاعاا لش بوصنملا

 أ | لعفلا ةجرد نع اهئاصقنل لعفلا ىلوه*5ىف فسستب اك لوالا ىلع

 | | مدقتلا ىفأدتبملاربخ سماك ء يما سبلىا ( افرظ )ربخطلا ( ناك اذاالا )
 || مسالا ناك اذا ميدقتلازاوجىف هيكح ن ذا هيكحناؤ افرظ ناكاذاالا
 | ةركذ مع .الا ناك اذا هب هب وجو ىفو# مهباب'اميلا نا# ىلاءتهلوقو< ةفرعم

 مهعسوتل كالذو # ةيكط وعلا :لا نم ناو # ارسل نابل نه نا وأ |
 ىفاىا اى( نسنجلا ىبازتنثكلا د الري د اهزيضفنسوتب الاه فورا ١

 ١ 20 دنملاوه) ةسقن لجرا ىف .لال لج رلا نع مايقلا ىف :الم ”ماق لجرالذا هةغص

 أ (اهاوخ ددءب)اهريغو ن اكو ناريخو أديل 00 وس ىلا |

 ناريخ ىف تفرعامأا# اوخدبدارملاو 1 ايخالارت أس هي © ينخا ال لود ىا ا

 (فب رظلجر مالغال وحن ) هوبا برضي لجراليف برضإ و دري الو ْ

 || ىذح ل ة>ال رادلا فلجرال مهلوقوهو روهشملا لاثملانع لدعامنا| ١
 ||[ بوص:هبرعم لجر مالغن الدرك 00 ةفصرادلا قلءجوربلا

 ادعي رب رادلا ف ى' 6 5 ) رها ظااوهامىلع هتوص ”عافترا رول

 هوو فرظلاب ديقتنال ة.فارظلا نال لاحالو في رظ ىفراظال ربخ
 أ اذ د نؤوكيو دينو مالغ لك ةفارط ىفاب ب ط ىنن بذكلا مزلد الث هب ف اسمناو

 ناكاذ (! اريك )اك ذك هذهالربخ(فذحب (فذحو) هريغو فرال اهربخ 020 ا

 هلاالىا هللاالا هل الون هيلع ىننلا ةلالدل لصاخلاو دوج وملاك اهامربخلا
 نال انغالا ىف ريخلا نورها أ 0 هنودبطال م ال وو هللاالا دوجومأ

 اريدعنالو (زئغلال الصا هنوديشإل مهنا دا ا مه دن 2 قذحلا|

 || ريدشت ىلا جاة< الف لاملاو لهالا نتن الامآلو لهاال مهاوق ىنعم نول 2
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 ريا اذ هف هتهيضعم نورقم لجرلكىا . هدواضو لجرلكلثه) كالذ

 فوطوملا ميقاونورةموه ىذلاربخلا ىلع لدتواولا نآل هف ذح بجاو
 كتالذ )و ( مهقلا هريخو هبأ عمم نول أديلكاهءبارو هءضوم ىف ْ

 هب مسقاام ىا ى سف كواَب وا ءلرمعأ ىا ( اذك ناعفال كل رمعأ ) لثم

 ةماقم 4 معلا باوجو فوذهلا مج هلا ىلع لدي ِ 0 كف الؤ

 ةحوتملالا ماللاعم لهيعتسلالو دحاو نعم رمعلاوريعلاو هؤذح بح"
 0 اه:اودحاو ناري ل هلايعتسا يكل ىف. هاا مضو» يسال

 ةضخا فورا نم اه هايشاى ا اهداو>حاو ناري تاعوفرملا نمىأ

 ءرم م ىدعتملا ل وغلا تهباشامل اهنال ححدالا بهذملا ىلع ءادتت الامال

 ءىش ىلا (نينملا) اعنا وخاو ناربخ ىأ ) وه ) هل ءاعقرو ام ايضنا نإ

 لماش دنسملا هلوَدَف امد اع( يل لوا ) لو>ددعب كك

 لو 2 للعب هلوقب واهريغو سنجل ىفن قلاالريخو ًادابلاربخو ناكريذل

 31000 نه لول د دارملاو هنع 0 جر فو رملا هذه
 ضع الف عم وا اظفل,امميف رنا تاربالامهيلع اه دور و امهيلع

 ثيح نمانعه موهيناف هوبا موعيادي زنا انأوق ىف موقي لثع فيررعتلا
 ىلع لخد اما لب ىنعملا اذهب نا هيلع لخ ديام سبل هولا ىلا ه دانا

 ىلاد:سملادسملاب دارملا نان هدعبا 4 ناىل' جاتحالف هولأ موعب هلجح

 فورملا هذه لوخددعب هلوقكاردتسا هزم مزلب و ىفورالا هذه ءاعسأ
 لب وأن ىلاعباتف دئسملا مسالا دئسملاب دارملاناي هنع بانا ىلاالاو

 2 هب لوأم هاو موس ادي زنا ىل؛ اهلج اهريخ راع 07 مسالاب هيلا

 1 هذه ل وحد دعب دنسملا هنأ ( .مئاق ادب ادب زنا ) ىف ٌءاَق )لثم اة )

 نم ةهماس وا 5 ى ادتملاريخ مكس هبكح طولت ماك هرماو)

 اقع نا حل ا ءمو هر و لمحو ادرعم هو

 داع هكيدالف هاج ناكاذا هنأ ن 7 اريشؤو افوذحتو ايمو ! ةرثمو

 دوجول اريح هنو كم تاس نادا 0 1 ياكل

 ريخن وأ 1 محام لكنا كالذ نم مزلب اق معد وم ءافتاو هطدارع

 *«ًادابلا »

_- 



و نيب سعبلا بهذمىلع اذه
 لا لاق

3 

 ىذلا مسالا ةعفارلاى هال ارنا الوائار هم
 نه اهدعب

 هم اوال قروضاورصملا 0
 1 : 05-5 ١

 5 ديأ ين

 همر ا 0 تب لاح او اهعيلكؤا لوعغملاوا
 © ني ان (ننزاضند : هالوعغمدز ن اذااع

 || ف ذنب الص اح فذ كاماقن اذا لس احانسي زىب سنع هريدقتنا ىلا(

عدي زو فوراظالت اولهم“
طسثعءاذافذ> تاما ناكذا قتف كدن

 |١ ه

لاا لماعلا
 لا قاو 

 فراظأا ماعم
م لل لاى قنا

 ةيقرالا ىع
: 

فرظأ ماقم مما لاف
 نوكيؤريملا ماقمماقلا 

 ريخلا ماهم اقل امل ا!

٠ هيفوه.ف ل قام اذه ىذا لاو
 || ةلباعم اذا فذح 00 ريثك تاغ 

او ىذلاو ةماثلاز
::هريدقتن ا ىلر م

 ا قرسضوه

ى رذ قبف لاطلاوذ وها
زوج وامعات سب الت ادي ز

 ْ لا-1ىذفذح

 فذح مث هتان ىادب ز انا تب سلع يذلا لوقت ةئاردلا إل عسا

او أديم ربخوه ىذلا سبالر ظ
 لوناج هما لاب او لاخلا ىف لءاعل

 هس اذشار :
دسار رسس ىأ 5

ىل ءذ أاندهم ا
 نولوكي اذه 

ند نيد زيسد
 

 ةريدقت نويقوكلا لاقو ةديعبلا تافلكتلا كرت | ٠
 لهاا 'دي زى سس

 معدزان و أدتنملا تا_ةلكس ن* اكاق لج

 ىذلاريلا نا ىلإ 1 ا
 تدس

 دب ملواد عملا فا_ ثلا

 ىعمىلا ةصقانلا ناك

 تدرااذاامأَم هسبالي ادب زا

 ناكسص از انا
 للا نع

سريغ نم ريا قزح
 ىسد

ن الابهذو لاوجتستالا سعوا
 

 لا اب >اضولا فاطمردصم وع قايل

 هل رم*الأدثبلااذهن الار

 ظ 3ك الدو اماقالا اديز برضا امىعملاذا لعشلا ينعم هنوكلا | ٠
 0| 7 مه ىعت ول اولا

قعد ىلع هريخ 0
عو ةئراسقملا 

 ينل واول ىت هياع فط



 ! «<ه:)
 |١" * تلاد رذقي ىذلا نكلو قعلاو عقب ىع+ ةمان نوكيو توبثلاو عوفولا غم قيثحتا 5
 ناوعف نزو ىلع فوذح هنال ثلاثلا هبرسض نم لب وطلا نم اذهو ةلاكضال عمي
 #١8 ىدنع نمحرا ةيسئخالواو ) هللا هجر ىنفاثلالوق < سشع ىداملا تببلا 9
 ١ ( ىديبلنم رعشا مويلا تنكل # ىرزي ءالعلاب رعشلاالولو # ىديبع هلك سانلا تلعج
 ١ نوكي لعجو هربكخ رقتسم فرظ ىدتعو وألا ىنعمب وهو أديم ةي_ثخو ةيعاتماالول
 ةكنألل ااواعجوىلاعت هلوقكى عم ىنعمب و لظاسبلا داقتعالا نعم و قلخ ىنعمب و عرش نعم
 فقاوملاج سش فاك مهوعوا راهظالا يب امن ىفاكمهودشتعا قا ( انانان ج-رلا دابع مهلا

 ' ديبعلاو ريص ىنعمب انهو ( اروثنم ءابه ءانلعجل ل ىلاعت هل وفكريص ىنعمو ديلونلا ثحب ىف
 هريخ قذحت مل بيعي ىا هربخ ىرزيو أديم عشلاو اضيا ةيعاسنتما الولو دابعك دبع عجج
 هفذدح بع اماغ العد ناك اذااماو فذحلا مدع لع هيذا_يذنزسالاو اسصاخالعؤ هن وكل

 («نوواغلا مهعبنيءارعشلاو)ىلاعت هلوق تكل خد يذم هبحاص نال مذ هيفامانهرعشلاب دارملاو
 ءامعلاهدابع نمهلل | ىشخامنا) مهةح قلل لاق نيذلا مهنمدارملاو ىرزيب قلعتمءالعلايىفءابلاو .

 ول اوج تنكأهلوقو ( لئارساىبب ءايبناك ىماءالبع ) عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 ابلاغ ىنامزيف تنكل ىنعا اور وهم رعاش مسا ديبلو نمي لمعتسا ليضفت مسأ رعشاو
 ج زهلانم هرحبو هب لغتشنإف ,انعلل بيعي رعشلا نكلو كلذ ىلع هب كاغتشاو هُقِلأََف

 رابتعاياماو ميت لوالاتيبلاراتعاباذه نلوعف نليعاقم نايعاقم هنزو سدسملا فوذلا
 قاثلا نمسدل لوالانا ل. ةاذلو جب هلا نم نوكينا مجدنالف بواطملاوهاكىناثلاتببلا

 رفاولار هلا نهنيتنيلا ني ذهن ا ق!اؤاقناس هانيام لعوهسو طلغاذه لوقاورخآ تدب وهلب
 امههثادثاو اه©!ردصنزال اريثك اؤاحز هيف نكل لوالا اسهب رض نم ىلوالا هضورع نم
 قرعاف نلعافموإ نليعاغم نذوىلع ضل عمو طقف ناب وصءداما لوالا ىوشحو
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 محءارف موسجلا نيب ناك و #”محءارف بواغلا يف دادولا اماو) رعاشلا 5 شاملا تيلا# /ش
 م هارلاوذ لا ى'ةدوملا دادولا 44 #4 نوكي فوسف يصعب الو # مكلابلاقم :ةراؤام هل اوق (

 ثوبشلا مع حسرلا نم لعاف مسا
 ىلان#ث'هلوؤق حيولتلا ف لاق
 ىا ) يعل ١ىق نق وت “اراو )

 ىوهتنا ني_يعتسلا نيت انثلا

 مس رف عجب محمارف ةلوقو
 ةوطخ فلارّدع ىتاوهو

 ةفاسف دقن لاك نع ةباكانهو

 |بتَرل هللاوؤىف ءاسملاو امهندب
 |نم هلاول انامل مالكلا اذ_ه

 متن مدع ىلع ل دياذ وتلا مالكو نأرشلا [ههرعاشوأل نيلوملا الك ناعم
 بأ مم مدع ىلع لديافو ٌقيسام ريا ىلبع ءافلال وحد َُص 7 روسكل انا

 اند حى ا(ازاوج)غيلفصو اةيظفل(ةني رق مايقلا ددبملا فذح دقو )نوكي

 هؤذح بجو كلذ يدي لأ دب ارهظ ولف كالذريغوا مدل وا حدا ادصتل

 | و اولاو و اد_ءلاو.ةقراشملا

 ره تبا لهتسملالوةمىف فوذحنا أدتبملا لثمازاوج فوذحما ادديملا| أ نوب مكتةرأف ام هب اوجو مسقلل
 هللاو لالهلا اذهىا (هللاو لالهلا) هراضبادنع هتوصعفار'لالهالا لعافو لعق مكتةرافو ةيفانام
 دوصقمنالاذه لال جلارب دقت ربطإف ذح باب نم سدلو هيلا اهني رقلاب || ىرد ى لة ناك ل وعقمو
 ا 11و نادل فقع لوهسجللا | كدع 3
 0 با ةياراوما دياع ركل 2 375 ا 8 عسا انلق مسقلا باوج ىف نوكُ
 مهوتبالثاو !ءاغ نيلهتسملا هداع ىلع أ رج مسلي ىلنااعاو « راههءريو دب د_نلاو و8 م 0

 ازاج اذذخىا (ازاوجربلا)فذحدق (و)فقولا د ع اؤئمعلاو ) ىلاعت هوةكح
 تالوقىف ازاوج ىفوذحلارباللا (لثد) دما ةم”ئىش ةعاق ا ريع نم هني رقمايعلا | ءاد_تالا مالو ( ناسنالانأ

 !انفا> دقل ) ىلاعت هلوعك

 /نيتلاو تاوحىف ( ن سنتا

 | هل ومَك هيف ابنا اماو هرخآ ىلا

 29 : باوج ىف ( كعدوام ) ىلاعَي

 عضومىف ىا ( هعضوم ىن) ملا ىذلا تتكرت ىف نأ( 3 رئاام ( 1 ةيفاشاام ناك انهو ( ىحتلاو )

 صم ذاع تاو هب راى كلذو روتارع ىا ( هريغ) ربخلا |! يلكتاريوض قت لاحااو هلوقو
 اا( نك ناكل دي زالوا لدم () الوأ دعب ىذا [دّتبملا اهاوا فئصملا ]قى م ضل اوهو ىلعلا نم وهو

 ا 3 مكلمءاىتا ١ 4 ب هل وم

 000 د ماع هفدح بحح ول حا اع طوع عولالللا ةدرإا  خ احا ( تينا

 فرظ اذا نوكي ناىلء فقاو عّدسلا اذاف تجرخ باسللا بحاص
 عيسلا بو ىخ تقو ىف ىاه دسم داس ريغ فو نول اريملا نامز

 | نم نكلو نيل اه قلعتم مكلف

 0 هلل ناف"ى نم متعامل اولبعاوىلاءتهلوقءاغلا لوخد نءنكلو ةحوتفملا
 ||| فوسسف ىضغبامنكلو © مكلبلاق م ؟ةرافامدنل اوف © رءاشلا لوقو هسخ

 أ |ىا(ل وسلا هلوقك )دي زوههريدقت نادي زل جرا عن ىف لاق نمدنعاضيا |

 ١ أ | هياغ صناك دالا بهذملا ىلع هريد_هن ناف ( عبسلا اذاف تجرخ )|

 |٠) ايجاو اهذخ ىا ( انوجو ) ةنيرق مايقاريطلا فذحيدق (و) فقاف

 | | دوجولا ىلع لدتف هريغ دوجول “يذلا عاتتمال الوانال دوجوم ديز الو

 أ| هفذح بجيالف اصاخ ناك اذااماو اهاءربلا ناك اذا اذه هعاقم ناد
 كلك يأ لا يكلف ىذا للعلا معلا لول. تلق

 دبس ند عشا موب ير ها مشل ولو هاوار امو لءفلن ةه.ثملافو رملا

 اذه منءالنكلنا نم داهشتسالا ناب هنموءفهريخن وكي فو سفهلوقو هعما فو صوهواةلوصوع

| 
١ ' 1 

ْ1 2 
1 

 ا دوْللا لها هللد+اوحن عؤراب تعنااعطقاذا هفذ> بدق وايجا والارئاج
 ]| مطوذ هفص لصالا ناك هنا مل هؤزدح بجو اعاو دولا ل هاوهىا

 7 انهفوو ةثؤصواام ةلضلو #4 ع راضهىخضقب واموهو طرشاا نعم نعم ؛ىذلا أد ّسملاربخ ىفءاغلا لوخد

 و و9 3 : 5



١ 

 "قافتالاراد :ههذم داع هد ةلوأموت ةرطوا ةيلعو "هل حج هد ام |

 ه:4عااذم دك انللعفل | الوأم افرطوا ةالعف هتلص ن0 ظرتشا ااو ٍ

 رولا ذملا لويصوملا سسالاو <2قاو المفالا نوكأ طرتشلان أل طرششلا |

 00 و اه”تدحانىا (امهب ةفوصوملا ةركتلاوا) هيفوصوملا مسال 1

 نال ىلاءذ هلوقفروك ذم لا لوصوملا مسالا, فوصوملا مسالا لاثماماو |||

 اذه (ن زين ؛ لجر لك) لثم (و) م ةالع هناف هنم نورفت ىذلاتوملا ٠
 لا (را ادلاىف )ل حر لك( وا )لا ل! ) لعفب فو صوملا مءالا لام ٠
 فقاذملا مسالا لاق اماو ( مهرد هإذ ياا و فرظب فودصوملا مسالا ش

 ا لو ةحوتفملان' م هضعب ىاادق ليقناف ذبل ليش نافر'ةك '

 3 , ذي ف هأ وس نم هلوقب 5 1و 0 7 هلوه لةناَو هب وييسوه أم ْ

 ىأ ) فراطوا لعشت لو 0 ( طرقا قءم ن .يدتلإ ١

 لعفب لوصوملا مسالا لادم اذه (ىنيت أ يىذلا لثم) هيلا قاضملا مسالا

 ) مهرد هل3) فراظد لويصوملا مسالا لاثم اذه ( رادلاىف) ىدذلا (وا)

 رادلاىفوأ ىن 3 : لجر مالغلككلودف م هدحاب ةفوصوملا هر 9 ىلا

 أدتبملا ىلع الخ داذا لءئلاب 4 ةهبشل ف ورخلان 0 لءاوتماو), هردهأو

 ودك نال هياع هلوخدن ع اعنا هريخ ىلع ءاغلا لوخد 2 ىدذلا

 لعاو تلو 1 ازااو طرشالرعلاو 8 ةهباشل تناكاما هيلع هلو>د

 ةئاشنالا ىلا ةيربطا نم مالكلا ناجرخم ام هذال ةهباشملا كلت ناليز
 نم (قاذنالاب ) وهاما عنملا كلذو رابخالا لبق نم ءاراو طرشاو

 باب للبةناف ٌمهردهلف رادلا فوا ىسنأي ىذل لعلواتيل لاّمبالف ةاحلا

 ليةلعاو تباب صرصخم اهجواؤ قافتالا,ناءناماضي تاع بابونأك
 اًهلطمال لءغ اب ةنهبشملا فورملا نيب نموهامنا قافتالا ناد امه صو ص

 قل لاهي د عقو ا ىالت+ الا نأ . ماعهالا 26 نيل الذ هجوو

 عنملا ىلءاو تيليئكا (امهب) لوك (نا) هب وديسوه ليو يي

 مالكلا 4 رال اهذال هنععنمتالاهذا خدالاو ربخلا ىلع اغلالوخد نع

 مهواوتامواورفك نيذلانا ىلاعت هلوذ هديؤبةناثذالا ىلا ةيريلا نع

 ناقل ىذلا مهض ءب ل ةقاملالاب ةروسكملانأ صيص# هجواف لءاو
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 (دكيش 4ع وقو معا هعدقمسو اد هيام > نم اددمإاىا ( ىلا ممم :

 تفرعإو هيدقت 91 ديما ص هفربخ :رادلا قاف (0 !-ر رادلا ىف لثم)أ
 مالا 1 فعمل ) ناك( وا) ةصصئربغةر ب أدبملاب رخاولفأ|

 دري الذ ريالا ىلع هيد قت اهعم عع ةيعت هل عبات :لاربا قاع ناك ىاأ؟

 ىلا عجار (ادئملا) بناج (ىف) ناك (ريم*) لكوتم هذيع هلد اىلعو# |

 ةرغأا ىلع لثم) ىنعمو (ظغفاركذلا لبةراععالا مزن رخاولذا قاعتملا كلذ ||
 ]| وهو ربا قاءتلريع* هيفو أدتبم ةرغلا لثصىااهلثم هلوقف (اديزاهلثع

 ا١] |لكلا,ءنجلا قاع ل ثم هقاعتم ةرعل و ةرعلا ىلع هلوقوه ريا نال ةرملا||
 أ || |لوأملا اهريخواهعتاعم ةعقاولاذحوتفملا (نا نعاريخ) ريا ناك(وا)

 || |ظفاتاا ىف ةروسكملاب ةحوتفملانا سيل فوخ ٠ رخو ذا أ ًأدتبم درغلاب |:
 ءاَق كنا ىدنع لة.) ةباكلاىقوا اهئان ةدهعلان ء لوهذلا ناك.ال ا

 انرك ذا رودلا هذه عيجج ف ًادامملا.: نعريخلا ميدهتى' ( هن ( هعدقت بجوأ#

 1 كالذو ادءاصف نيب نوكيف 2 :حربذملا دداعز ريغ م 2 ريطاددعت دقو 7

 ا نيهجو ىلع كالذ لمعتسإو هيج ىنعملاو ظفللاب ساما ددعتلا |
 اماو (لقاع ملاع ديزلثم) فطعءلاريغب و لقاعو ملاع دي زلثم فطءالاب؟

 .الأدحاو ريخ قيقا اء©اؤ ضءاحواح اذهو طقف ظفللاب سى |!
 |١ ةروصولا ةالا ضعب رظنو ىلوا فطءلاكرت ةروصلا هذهىفو نى
 | |ريط ادد_هتا فاصملا دارم لاسب نادءربالو ىطءلازوجو ددعتلا |!

 الو ربا ىف ال هيف ءاذخال ىفطعلاب ددعتلانال ىفطع ريغب نوكنامأ
 , 0 هوه ىلب ري سس أ فطعءااب ددءتملا اضياو ا «*ريغىفالو ادّتمللاف :

 ةدعتلا لءجولو فطعرشفب ددعتم ار ا لاثملاىف دروا اذهلو هعباوت 1

 'أ] | وهو ( طرشا ىنع» أدنبملا نمضتيدقو ) كلذل ةيلعراصتقالاف عا
 ْ هل انك ةيع 4 . ركب افو م 00 دريالف هب ركمطلوا ىناثملا لوالا * كباس :

 ظ 1 لوخيحمبت) 0 كيتا ةبيسرينملا هتيبيس ىف طرشلأ دتبملا ه5 سد 8

 انع» أدتبملا نمكةدرحت ىلا ارظذديف هلو+دمدعمحصلو ( ريشا ىف ءا اغلا:

 ١ لوخد بجيذ ظعالاو ىعملا 6 ىلع هلالدلإ دصقإ ذااماو طرشلا ٍ

 ْغ ْ (عالذو) همدع يي ىلد هيق هلوخد ب<مةدصعب ملاذااماو هق ءاقلا :
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 ١ا0*

 ىءد ىلا ىلا( مالكلاردص هلام ىلع العشم ّد _بلاناك اذاو) هلوقب ش

 اطمح هعدقت ذئني> بي هناف ماهشت :سالاك مالكلا !اردص هل بجو

 مالكلازدص هلام ىلع لدم اد ءْنأف (كوبانم لثم) هترادصل

 بهذم اذهو هريخ كوناو كاذ ما لوبا اذها هائعمناو ماهفتسالاوهو

 هريخ نمو ةقرعم 4 هنو 5ك أديم ءاوانا ىلا ةامصأ |ضعب بهذو هنوييس

 5 ىا ( 00 الا نعم هنعضتل أدّبملا ىلع هميدقت بجاولا

 مشب .بقالو نيد ؛واسئمريعوا في رعتاا ىف تيوس نور ريل و

 اناك (وا) قلطإملا ديز وح اربخ ىخألاو [دةه ابشر ١ ا نوكأ ىلع

 لجد مال_غ ليقول ىنح هردقىفال ضيصختلا ل ساىف ( نييواسنم )

 م لطفا كنم لضفألث٠ ) اضيا هعدش بج ول كنمريخ حلاص

 نوكب الاع زارنا ًادتيلأ ىا ( هل المف ري! ناكوا ()هانشالل اعفرا|]

 زاوجربخلا ىلعأدّتبملا دقت 1 .ةبال هنأف هوباعاقدب ل 1 كاوق ىف اك هل الع

 25 (هعدقت بجو ماودي نلةم)) سا هتلالا مدحلدي ز هوبا ماة لاتينا

 اماو هانرك ذ اللف لوالاروصلا اماروصلا هذهىف ريا ىلع ادتسملا |!

 5 0 ادرفم لعفلان اكاذا لعاغلاب أد تبملا سيتايالئلف ةريخالاةروصلا |||

 لعا_فةلان ع لديلابوا لعافلاب ادتبملاسيتلاديز ماق لقاذا هاف ماقأ |

 اوماق نوديزلاو اماق نا دب لا لث»ىف ليقاذا هناف اعوميوا ثم ناكءاذا| ||

 نعالدب نودي زلاو ناديزلانوكينا لمت نودي اوءاقو ناديذلا امافأ ||
 لوة ىلع اضياريدقتلا اذهىلع لعاشلاب وا هبأد بلا سيتلاف لعاسفلا |||

 ,انلاك هعججو لعافلا ْدِْنت ىلع الاد افرح واولاو فلالا نوكزوي نه

 هروص ةلمح سبل ىذلاى ا ) درغ ماريان .كئاذاو) دنه تب سك ىف

 ىنعموأ (مالكلاردضاةلام) ةلريغوأ ةلجح هوس يس ن 9207 اوس

 مسا أو ًاهمذي نفق (ديز نيالثم) ماه ةةسالاكم الكلارذص هلبجو

 ةعيع- هجري ا ناكل عفب ردة ناف فرظ وهو» ريخ ماه ةتسالا نيوزعت#

 نأكل عاقلا مساب ردقنأو ةروص ادرغمأ 1
 ىلعو“ هدهد و هروص ادرممربلا

 لطببالذا هوبانبا دز وحك نعهي زريحاو ةروص "لم ساني ريدقتلا ْ

هردصت مالكا ردص هلام 5 هر ادصريخأت ا :
 هع دقت , ريخ !(ناكوا) هتلج ىف 



 ه١ ظ

 ًارارفتسا ةدكإ فوصوم ىمعا هدعإ رك ذياءلا يع رادلا ىف ليقاذا هنالأ
 8 اعمالس كالوق)لثم ) 5 ةهصاب 06- .ىدقلا 6 ةوةقوهذرادلا :

 |لدعو لءفلافذخ امالست لس هلصاذا ملكتملا ىلا ةيسنلاب هصصخشلا |
 ىلبة نم مالسىا ىئالس لاق هلاكف رارعسالاو ماودلا صَل عفرلا ىلا |
 رادغ م ينم نيقمحْلا ضءب لاقو) امها نيبايفروهشملاوهاذهكيلعأ |

 تاصيصخخلا نم هوركذام ىلعال ةدئاؤلا ىلع ةركتلازعرابخالا عع
 اله ىلءف ةيهاولا ةككرلا تافلكتلا هذه ىلا هناهيجو "ىف جات ىلا ّ

 لاقينا زودكالو ةدافلا لوص+ل ةعاسلا ضنا بكوك لَ زوجا
 35 ناكحالو باوصلاىلا برقا لولا اذهو اهمدعل مقل جرأ'

 | نكي يف مسالا نم اعمق هنوكل درغلاب اصعخم قساميف فرعلا ||
 0 "هل ج- ٠ عقب 3 أدني ارب يح نأىلا ريشينا دارا هيو هلخاد 1

 لثم ةيلعف )و مئاق» هولا ديزل. ) ةيعشأ 112 "هاج نوكيدقريخحلاو 3 ١

 ؛هلا ناك اذاو ةيلعفلا ىل ةقعاراهنال ةيؤرظلاركذي .لو(هواماقديز) |

 :ىف(ديالف) اهريغب طابترالا ىضتةنال اه سفن ةلقتسم "هلوطاو لج(

 ل رعضاما ماعلا كلذو هباهطب ري ( ماعم ) ًادتبملان ءاربخ ةعقاولا | |
 «ظملاعضوودب زل جرا ممن ىف ماللاك هريغواني روك ذملا يلام قا ا
 لةو أدايملا اريسفت ربخلانوكو ءةالل!ام ةَقالاو < ىف رعذملا عضو“ ٍ

 8 ةئرق مال اريعك ناك اذا اعلا د فقذح دقو ) دحا هللاوه ا

 ب ره همم ناوثدو هند ركل ىا مر نأ اونم نعي !او ني هلم 3ك 7 1

 ةوىذلارب 1#( ارظ عقرامو ) ام* ريغ رعسال نعملاوربلا عيابنا |

 دارصبلا مهوةاعتان 4 ريك الان)ارورجتو اراجوا ناكموا ناهز فرط '

 ]ءةلاريدقتب (ةلمحت )لوأمى ( ردقم) افرظ عقاولاريْشنا ىا ( هناىلع ال ١
 لءافلا مسا هيفردقاذاام فالكم "هاج ريصي لعفلا هّيقردقاذا هنال هيفا

 ريك الاب هجو ا در ذم ذئنيحريصإ هنأف نويفوكلا مهو لقا بهذموهاك ا

 مو اذاَذ لءغااوهل علا ىف لصالاو هيؤ لم نرخ نءهلدبالفرظلانأ| | ي

 لارخالا ريخلا 6 لصالاو ريخ هنأ لقالا هجوو ىلوا لصالاو ريدعتلا '

 راش اكضر اء! ب <دق هنكلهريخ أتزاجو مية دّدبملا ف لصالانأ ظ
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 مهلوق (منتماو) مدؤتلا ةلاصال ةبئر همدقتلا ظ غل رخ أتم ادي ىلا اع

 نوكيدقو) زاجريغوهو ةبترواظ ءازخ أملا ىلا ريعذلا دوعمنايفريخأتلا |

 يعم نعمةفرعلل نال ةفرعم نوكينا هيفلصالانأك ناو( ةركذأدّدبملا

 ةئيءملارومالا ىلع مكمل اوهامنامالكلا ىف عوةولاريثكلا مو1'بولطملاو
 (امدجوب)ةركذل' كلت(تص صخت اذا )لب قالطالا ىلع ةركن عقبال هنكلو
 ةفرعملا نم برقتف اهك اّرشا لقب صيصخلابذا صرصخملا هوجو نم

 لوا ديعلانأف ) 02 نم ريح ندؤم دي.عأو ( نعل هلوق ( لد (

 أديم لل ةفصاب صصخب نمؤملاب فصو ثيحو رفاكلاو نمؤملا
 اذهب يلكتملا ناف( ةأ ا مارادلا ىف ىلجرا) كلو لدم (و) هربخريخو

 ىا لاقهناكف هني نع بطاخما سف رادلا ىف اسمه دحا ناوي مالكا
 ارهذم رحاو لك فاهبق ناكرادأ ف اههدحا نوك مولعملا نر سلا ند

 كالو لثم و) هريج رادلا ىو |دديم ل فصلا هذه صصص

 دارؤالا ورع تدافاف ىنلا 'ري> ىف تعقو اميف ةركشا ن اف( كي: مريخ دحا امر
 دحاو ىهاوهىلب دارفالا مب جج ىف ددعتالهناف ت ص صختو تنيعتفاهلوعتو

 (و):دارج نمريخ ةر وكي موملاا هر دصق تابثالاىف ةركن لكاذكو
 هيههبشل لعاقلا هب صصختاعهصصختل (باناذرهارش) مهاوقلث*

 لبق لعاغلا هب صصاامو شالا بائاذ رهاام عضوم ىف لء«ةسئذا

 هئم [ء أف تلقاذا كناو هيلادنسا 5 ةيلعامو كت 5 وك ةككوه 1 لك
 و45 لجر تلقاذاف مايقلاب هيلع مك نا محدن ىعا هدعب ركذيامنا | ا 3

 باكالرهملانايعاو) مايقأ هيلع مك.للا ةوعل فوصوم لجر ةوقىفأ

 نوكيدقو الثم بوح يم ناك اذاااربخ نوكيدق دانتءملا حاتلاب
 انك نوكبهي مءاشنب داتعم ريغ حايش هلرهمااو ودع ءىمي ناك اذا ارش .:

 باناذرهاريخال رش ءانءةريخلا ىلا ةيسنلاب سمعلا مت! لوالا ىلءفا ريخال 1

 ىنعملا نؤكيفرمصقلا وه ع! نح صور دة ةرمصقلا حدنال ىناثلا ىلعو |

 زعل اهكرداىوق ل+رل برضي لثءاذهو باناذرها ريق>ال ميظعرش |
 ريخلا مدقتب هصصخما ( لجر رادلا ىف ) كالوق ل٠5 (و ) 2 احىف |
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 هي

 دعب ةسعقاولا ةغصال لاشم (ناديزلا تام امو ) أدّبملا ند لوالا
 ماهفئسالا فرحدعب ةعقاولا ةفصا/لاثم ( نادي لا مكَماو ) ىلا فرح

 ائما ماهفةسالا فلاو ىفاافرح دعب ةعقاولا ةفصلا ىا (تشاطناؤ)

 اذا اع هيزرتحاو ديز مثذاو ديز مئاقامو اهدعباروك ذم (!درغم )
 ذئاي>اهناؤنودب نانومئاناوكاعو#ثو نادي لانا اواو ندم تقناط

 دشناهلعاف اهدءبامو ادم ةفصلان وك (نارمالازاج) الا سداريخ

 ثالئانههف هيلع امدةماربخ ةؤصلاو أديم اهدعبامنوكو ريخا دسم

 ناماقوأد دسم نادي لان وكنا حنيعتيو نادي لا نائانااهبدحا روص

 ناديزلا نوكينا ذئي> نيعتبو نادي نائم !هيناثو هيلع امدقماربخ

 تفرع امنارمعالا هيفزو ودي زمئاق'اهئلانو ربخل ا ماغماءاَ ةغصال العا

 لءاوعلانع درا مسالا وه ىا ه6 درلا وهربخلاو 9
 ْق برضإ ىلع قدصتالف مسالا اع وق رع مالكلا نال ة.ظعللا

 ١ مسأب سبأ هنال ةروك ذملا ةفصالرباغملا هبد:سملا دردلا هنادبز برضد

 1و لوالا مسقلا نع هب زرن> او دا:سالاهب عقوبامى'( ةدنلاو

 |ادابملافي رعتىف ( ةروكذملا ةفصال رياغملا ) هدنسمال هلا دئسمهنال

 |هيدنسملا دارملا لوقتنا كلو أدّملانء قاتلا مسقلا نع هي زرتحاو

 ظ لعوأدّبملاىلااعجارهيىفرور جملا ريعذلاو ىلا نعم. ايلا لمجو ا أديملا ىلا
 ةقصالرياغملا هلوقنوكيو أدّبملا نم ىتاثلا مسقلا هب عي رك نيردقتلا

 أدي ري ىا ءادتالاوهربلاوأدّمملاَق لماعلان ا يعاو) اديك أت ةروك ذملا

 ندر نانوكمالاذه ىلعو رخال ىف لماعربخلاو أدئبملا نم دحاو لك
 هيلعأ دبا |نوكينا ىئشامىا ( أدتبملالصاو) ةيظفللا لماوعلا نع
 لاح ربلاو تاذ ادي انال اظفل ريالا ىلع ( ميدقتلا ) عنام عنب ىلاذا

 لجان مو ىا ) هك نمو ( اسهلاو> ا ىلع 07 تاذلاو اهلاو>ا نم

 ريعطلا نوكعم(دي زهرادؤ)«عاوت (زاج)اظفلميدقتلا ادب فلصالانا

 | «دعو

 قا ىس ىلا د: سبأ ةيظفللا لم وعلا ع مسالا
 || ءادتالا عك ”ىش هيلا دلني

 ]| نورخ آلا لاو ريخلا ىف رق أدتيملا ىف لم اع ءادشإالا مهضوعب

١ 

 س



 دالي ماقلاب 35 .شدورورا د 801 هيلع ل عقلا ةلالدلد و ه ةلاوالذ

 دجو :ملناو ديز نيعتف ) اهلثد لعافلا ماع

 !|[ ذاوجف ( ءاوس ) هب لوعفملا ىوشأم عيجج ىأ ( ( عج ان ام ) هن لوعفل

ا | لدفاع ع طعا بأب نه م لوالا) لوءغللا( :( لعافلاعقوماهعوق
. 

 | | لعافنا ماقم موعْنأن ( ىلوا) لوالاريغ اهنا نيلوع نيلووغم ىلا ىدعتم

 و لو الأ لوعفللا همام ند هني للم ءاعاو 0س هللا نم نمالادب

 هئمو محسلا ضءبىو د6 رياو أد" هما اه: ءو 3“ ارع دب ز طع ا

 وك لواشيل اريد وا اظل ( :هأ ( مسالاوه هب ادنبملاف ) ىونعملا لماعلا ىفأ

 فدع ل ىذلاىا 0 .ظلا لماوعلا ن ءدر نما مكلريخاو موضتْنأ 1

 اى. ىخفل ىلهأاع هيف ىذلا صسالا نع هب ز 0 الصا ىلَغْذ ل ءاعأأ

 ىعسف ىارو يلا ٠ نع هب زرت>او(هيلاا دئسم) ميهرد كب بك ىل_ةه هد

 1 | (ةعصأ اوا) نيدنسمالا نانو يال اهنا مسقلا اذه نءجب راخا 5 1

 ا هارت 2 ب راجوا نديدحو بورش 9 براك ةةئثرم تناك ءاو ا ا

 هوو 0م سالا ف !او) الواك ( ىلا فرح دع ةعقاولا) ىّشِإرع 5

 دع نم ريت 6# رعاشلا لو هيلعو ائسد كلذ ىرب شةخالاو 5

 نع اريخريخ لعحوأو هاعاؤ ٠ رو ًادتيمرخف 3 مكن سا م

 ناكو لام اللعب ىبنجأب مكنموه ىذلا هلو بعمو لوضفتلا مسأ ني

 وطو ءأر 2 قر 5 04 رهاعظلا ةعذار 3 :نجاك هروكح) ةلعا

 عأأن تأ أ بغا اراىلا ع هلوو هع م جل دكر ايش

 لاف ار 0 ديبارلا نامئاقاوك ع هب زرخج او مهاربأاب

ال ىلا لا ةيسسكلاب ه لعاقلاى 7 هيف نال ( ىناثلا ) لوحفملا ( 8
 : | من

 . ا || كلذو اديز مهرد ىطعازاو اوجعم اهثرد دي زئطعاؤ م ذخآى ا ط

 : | فام هءيسريلاو ًادتبلاع وفرملا ل نما توق ل هلوح نع نعل

 1 امهكا أ !م4:5 لصالاوهام ىلع 2 4نبب عقاولا مزالتلل دحاو لصفأ|

 : 0 دال ىنعملا ىف ارث اروع نوكيام ىو الأ لما ءلاب دارا هناك و ناك 1 ٌْ

 7 لله هل نم

 نضخألا هبلدتسا ( هن ”سانلا دنع 2 م ريف م

 نما ديس ةءصلان -“ > 1ع 03

 ىورو نسأل اعمىنو ماهذةساريغأا
 لاقو م هزاو >- كر مريس نإ أ 1

 و 3 7 : مالكلاىف دجوي ل ى' ( نكي
 ريغ ن . ردع 801

 نخوه ًادتبم 5
 لبنت :ضْقَتلا مسا نكن: لضصفغلا|

 مكينم *هل وةوه ىذلا هل ومت*وأ
 0 ًادتمل ا نالزك ف وهو ىن>جان#

 نك ا نيءزالنم انكم ناوأ

 اقل هس نأ ام هلل نكي ىل
 نيستا ناك لعام ةلاكل ىت 3
 . ا ناكولاع قال

 دل لعملا م نادال ل 02 هرلماس :

 4 لفلان / ءنطاك ل عا اغلا

 هلعاف و ادتبمريخ نوكينا| |

. 0 

 5 اه

 لض اغلا ه دروريخلا 5200

 لءاف ّْن نوك كيص ناب ماسيعلا|

 55 ره 1 نأ 0 لا ا

 ني ءتق لول || ا قرصغ# | 0

 نو كب نأو 000 ند تالا

 2 مك .

 قديس ااف سس اذ قدح كم ريخت ١

 اهنا مك هلوقب رمسذ الوا مكلعا

 الانا هع ضءبلا باجاو ؛ أى

 رده فقوذحملل ارم

0-0 300 

 ملل نويل زلثد) هند ابرد ىلرهأ غلا ذهلاءفاراكواونادبذلا

741 

 نشا ذفلا لكلا تلم قرهاغلا
 لوقاو امه:» جاانههو ىفحلا

 لوهغلا 00 48 باوملا اذه :

 #ناوعف نليطاعتع و نايعاؤم 17 زو : وره يسع جرهلا ل قه 2 ليضفن مسا تارا



 1 م 4

 29 العا ل ضعب٠ نايس - ق>لدا غلا هلاصتا ةدشل ادتبلااهننو ْ

 لوعفملاىلا فيضاامناو لوعفملا كلذ 6 ىلا ( هلعاف فذح 500

 ) كئايقف) لوعفملاىا (وهمع ٍِك و) هب يي 5 :م لءفاالغاو هنوك ةسنالل

 لطرش ىا ( هطرشو ) هيلا 0 لعفتا دانسا ىف لعاملا مام ىا

 ةلماع ناكاذا لعاغلا م امم 4 :هاقاوهلعاف فذح> ْ هلعاف ممسإ لاه لوعقم

 ى لع وا)لو هيلا ىضاملا ىلاىا' لعق ىلا لعشلا ةغيصريخ:نا)العؤ 1

 لعفتسيو لعتفيو لءغتساو لعتف'لثم لوا يف لوهجلا ع داضللا ىلا[
 لوعفملا)لعافلا عقوم (عقنالو )اه فدي زملا ةلوه#لا لاعفالا نماهريغو

 امانا د ازا لوالا لوعغملا ىلا كيوم 32 ت12 باد )لواغن( نمىلاكلا :

 ١ هيلا ادئسمو اهتم هنوك مالامانالا هدانسا نوكيالوهبلا لعافلا ادةساولفأا

 ٠ 1 ديبز ترص ى.عا ىنالوع أمان نب دا:_مالا نم لكن وك ع+

 ش٠ عاقم( ند ثااثلا) لوءفما(الو) مايريغعردصملادا:ساوهو نيدا:سالا (

 5 نىك تاع باب نم قاثلا لوعغملا مكح هيكحذا ( تلعاباب )||
 هنل'ناؤ هيلادنساو لفة يلعلابرءشمديفبصنلان ال عالالب(هل لوعقملاو)||
 هلومقملاو ) 1 البلو ماللا ع ناك 1 قداط رانخإلو .

 لوغماكى ا كلذ تا ةعم لوءقملاو هلل وعذملا نم لكىا ) :كلذك ْ

 ١ لعافلاعقوم نادال امهذاىف ت د تلي ان ١م ثلاثلاو لقاثأا 1

 لءاغلا ماقم هتمافا زوال هنالف ةوم لوعفملااماو و عالق هللوعغملا 1

 اك لعاشلاو لاصفنالا ليادىهو فطعا! اهلصالا واولا ولا عم

 اك واذاو ) هةعم الوعفم هءروكص قع :>فرعإ 1 هاو ولا ن وديالو

 الوم اسهعوقوذ و2 مم ىلا 315 ءافملان :١ م هريغ عم مالكلا ف ( هبلوعقملا 3

 1 ا ل لعاشلاعقوم 5 1ىا 0 هب لوعف ماى )َ نيعد : ):لعانذل 1

 مام الث برضلانأف [يهيلع لعفلا لععت فقول قعان هلأ ما 10 :

 ِس اس قلد بورمضم لب هلععت نكمل ف كالذك براضالب هلد»نن كمال :

 ظ 3 وععملا ةم أكان دب "اكلم هفصلا هذه تسلا هذاق لوعافملا :

 | ١ ه)ناكع فرط( ربءالا ءاما) نامز ةرظك ل كو موو )لءاو هلا ماعم

 ا ١ هدا ةشافو هفصلاراستعا 3 ونال قلطم لوععم ١ أديدش .

١ 0 

١ 
ّ 
 ظ ١



 ل حس ال ىذطاو اوأ ءذالا عما اذا هنأؤ لوعغملا (رهظتو )رادار 3 |

 ١ ُتد سا يا ارا و ب ءللدسو 0 راهظالا لا /

 ( اهل طنمهلوق وهو عج رم فلاخ ثم .رععاوأو لوالال وعفملا فلاخ اد رم

 ا هتيان ةظحالءريغنم قالطنالاباه

 1 لوالان ال ىنا | لوعغملا ىف نيلعفلا نيد عزانتال هيارها ظااؤألاو هدارفأ

 مك ١ نم لوا هلال راسثلا ىلا 1

 تاذ ىفاصتا ىلع الاد اعسا ىتاثل

 دحاو ىماىلا ناهجوت.الذ ىثم الوعفم ىناثلاو ا درفمالوعفم ىضْن

 لوب لوالا لءغلا لاعا ةبولوا ىلع نويفوكلا لدتساالو ع ذات
 نءليلق بلطا لو ىنافك # ةشيعم دال يل واو## سيقلا ع

 دحاو مساىلا بلطا ىلو ىنافكى عا نالعفلا هجوتدفاوااق ثيح *«لاخآا

 ةاعشلا هيصنىتانلاوةيلعافلاب هعقر لرالا ىضتقاف لاملان« ليلقوهولا
 ؟بملولف لوالال عا برعلا ء ارءش مص اوه ىذلا سدقلا نما ظ

 2 ةضألا باجاؤ نيلاعالا ىواس 5 25 اًوالذأ هر اتخااملىلوا لوالا لاع ْ

 بلطظا لو و قافك © سدا ' قى لما لوقو ( لاقو نيد رصيلا فر و

 وهو سسفملا دوجوا فوذحم || | ىلع( ىعل اداسغل ) عْزانسلا باب نه سبل ىا( ةنمسدل # لاملان سليل
 مدع همازل سال 5 لائ + ليا5ىلا بلطا ملو قافكن م هلك هج وت ريدق ا

 ل ما هيلط توب و لاما ن هليلق ةياقك ءاقتناو ةشدعم قدال ىجس

 ءارجوأ ناك اطرش تيا هلوةدم لغم ول نآل كالذو اسم لك
 أ | ىنيشب اده ىلعذ انيثم كلذ نم ىنملاو ايفنم امه دحا ىلع افوطعم
 أ هيلع لايبا# ياو وعلا بلطا لىا افوذحم باطامل لوعفم نوكين
 دولا كردي دقو ## لدؤم د لثا كلو # هلوق ىنعارخأتملا تدب

 ةشيعم ىلدال ىساالانا نعت عملا مفتي ذار>و #8 ىلا ثا لثؤ

 أدل داو تباثلا ليصالا ىلا بلطا كلو لاملا نء ليل عل ظ
 رك ذب لل هيشوا لعق لو د ىا 53 هلعاف مسي ملاملوعشم ل“

 لاق ث بتاج د هيلا لصفاك هنمو لعب ىلو لمافلا ن ع هل صشبامناو

 46 نماثلا ثيبلا »
 مع وهو 0 ءوورعا لوق

 ثراملانا ادع

 وهو لهاملا نعاشلا ىدركلا

 ىف ام دئاصقلا د عق نم لرا|

 مكب ردع نال :

 ىوانملا ريغصلا عماسإلا 4 رش[

 ىف لاق ىذلاوه رعاشلا اذهوأ

 ىراباا برأ بم. هلدوح

 ءارعشلا اف سيقلا ءى ىه

 ريغصلا اعءاسإلا ىف اكاه.فاوق

 بلاط | لو اك # ةشيعم

 ىجسا انكأو # لاملانء ليلق
 د_ىلا كرديدقو #8 لدؤم ديلا أن

 وأوىفواولا # ىلاش»ا لثؤملا|

 هسيشم ى رح هلال ا_؛اىف نا

 توبشلا ىلع لدي وهو لعقلابأ
 ةرسفا اك تناكذ قنوع هنالأ
 لاو تالذاا ها ار تم راف

 ىلاعث هلوذىف ماصعلا لض اهلا

 تبول رد هلا أو ريص مهناولو :

 000 2 ا مه :

 ف" كالذو نضام لدف اهراخ
 3 ا 5و هي اخول كاسل
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 روءالاءذهىف عجرللاةفاوم نوكيناب < ريعضلاو ريعذلا عجرم هلال
 (والخ) ةلييم ”ئس قي لعافلا قدح زوي الهنال (قذملانزود)

 رك ذلا ل ذ راعذالا نع زرت هفذحي لب لعاغل'رعذنال هناؤ (ىناسكلا

 نيبسهيلا دنع ناديا را و قىقأابرسذ وحن فال رارهظيو

 لمغلا لاسعا ىا (زاجو ) ىفاسسكملا دنع نادي لا نمركاو نب سطو

 لوقت هترعكاوا هتفذح لوعفملاىضتفاناو هترعكا لع املا ىتاثلا

 ةروهثءريغ نئملا ةياورو وه ادب زتمركاو ىبرضو وه ديز ىنهرك او
 رام الا ندو رك ذواراركتلا نع ازرك ( لوعفملاتفذحو ) هدنع

 ل تلا الو يع نأ لودقي دعا رول هل

 الو لع اهلا 0و دن هذ روذحم الف ةدر هم ده: دز كل اهدار

 (لاتازوجال هاف (ءارغللافالخ) لعاغلا لوالا لعفلاءاضتقا عم ىناثثا
 (هلاعاربد_ةنىلع مزمل هنال لعانغلا لوالا ءاضتقا دنع ىناثلا لمعلا

 |لعافلا فذحوار وهلا بهذم وه مر كذلا لة راعؤالا اما
 أوضتقاناف لوالا لعفلا لاعا دنع بحلب ىاسكلا بهذموهاك

 ْ كي رشن هنعىور ليؤو روذ# ذن,> مزلءالو نادي الا ىقامرك او ىب سذ

 أى رض لوفت بصانلاريخ أت ةروص ىفوهاكرهاظلا دعب هراعداوا نيعفارلا

١ 

 [ٌقختسي ناو ىا (الاو هنع ىنغتسانا ) رعضاول "ل ضغلا ىف رك ذلا لبق
 (اهلطنم اديز تيسحو اًءاط:ه نيس>و# لوعفملاى ا (ترهظا) هنع

 ْ راتعوم أك( لوالا) لعقلا (تلمعاناو) ةهلضفلا فرك ذلا ل يقرا مضالا

 ْ : سطو هاض ةقاوأ (ىناثلا) لعمفل ) َّق لغاقلا ترمضا 2 نييفوكل

 | اريمض مرك ١ىف ترهضاو ىب سذلعأف اديزتاءجاذاديزىئءركاو

 [ترمضا ( و)زاجوهو طقفاظغلالب ةبترواظفلرك ذلا لبق رامضالا

 1 هفذحت لو ( رات2ا)بهذملا(ىلع) هاضئتفاول ىناثلا لعغلا ىف ( لوعفملا)

 ان وكي و روك ذي!ارباغم ىناسثلا لءفلا لوعفم نا ,هوتبالتل هفذح زاجناو

 ا ديز هتمركأو ىب سن لوشن اك ةبتر مدقتم ظفاىلا اجار ذمة يحريعكلا

 | |لوةلاوهاكىذملا نمو راتخنا لوقلاوهاكرامضالا ن٠ (عنامعن؟ناالا)
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1 

( 
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 ْ وهو رامالا مهد ١ عطقلا قب رطزال هةدطق نكمدالف امه هريغ بهذم

 ”بتيرجسسيم 2 إب وب وي وع

 : ىذت هينا 205 ١ى) نيلعغلا ع زانتى ا )ن روكشذ) تقرعامل عم عمس

 : .اضتقأى نإ ني ةقمم نانوكيف هل 0 رهاذظلا مسالا ن نود ندد .هنم لك

 : 0 وعفاف 00 نوجا (وديذ 3 هرك اوه تضل 0

رااوخر شنالخ) يمول
 ا م 00 0 0 

 ١ ىذتم نا ابهردا نيهح و ىلع ن وكن كلذو ) ةياوهفملاو ةيلعافلاىف )

 | |نيغفتم نان وكيف رخآر هاظ مسا ةياوهفمو ره ظمسا ةيلعاو اههذ لكأأ

 * | نم ائلاث زيه اذه سدلو ارعديز ناهاو ترض للهم ءاضتقالا كلذ

 ١ يلعغلاكحا ىضش ناكها نيلوالا نيمسقلا عاةجاوهلب عزانتلا|

 || كشالو هنيعب رهاسالا مسالا كلذ ةيلوعفم رخآآلاو ره ظ مسا ةيلعافأ
 7 ذي 'مستلاوه اذهو هروصلا هذهىف نياعفلا ءاضتقا فالت+اىف ظ

 || ىنعي ةدارالاب ةروصلا هذه صيصختلا (نيذاتذع) هلوقف نيلوالل لباقملا |||

 : نياعفلا نوكأ لاح ةلوعفملاو ةيلعافلا ف اعقاو نيلمفلا عزانت نوكردق

 : ع زانت ارهاظلا مسالا ناكاذ؛الاروصتبال كالذو ءاضتقالا ىف نيف

 | لاثملا نم للعف ذخا اذا هنال ثااثلاصسقلل الاثم درو:ملاماو ادحاو هيفأ

 1| تالذو ثلاسلا مسقلا لام لصح رخآلا لات لانه لعفو لوالا| |

 "| ادي زتدر او هركاوا ادب زب سدو ىجإ سم لثمةريثك ه وجو ىلعروصتي | |

 : ميلا كف رطل 9 رو نمركاو ادب ز. زتفرك قرش را

 ١ |(ىتاثلا) لمفلا (لاعانو سميلا) ةاحهنلا ( راتخهف) اعوفرم رهاظلا

 : (لوالا)لا ؛عا(نويفوكلا )ةامعا رات 0 وذلاىلا عازب وش غم هيرغل

 "| راعحالا نع زارتح اللو هب .سل ىقاثلا لاذ ناعازروم مم لوالا لمغلا لارغاى'

 5 | |هيأدب و نييرصبلا ب هذءوهاك (ىآثا) لعفلا (تلعا ناف) ركذلا لبق
 0 5 5 (لوالا) لعفلا ف لعافلاتّرعذا ١١ ساراك الا راتذلا ب هذملاهنال

 5 ا ١ | ريسفتلا طرشب ةدمعلا ف ركذلا لبق راعضالا زول لعافلا ىضتقا اذا
 أ |( رهاظلا) مسالا (قذو ىلع ) فذحلا عانتماو رك ذلاب رازكُتا موزالو
 0 ؟ || هدب انو ارع 4 ْ أهنأيو 0 اءمجلو هندي وأ مازدا هتففا و٠ىلبءىأ مياس دب عقاولا



 قامو ىوباقعلا 1 طرشال 4
 اه>و:هملا نا لع نع ةفاك امنا
 قم ماكتم عراشض» ىساو

 ارد_صاخلا 1 دعب هلعاو

 ْ هدا قوزو#لا ا لعاق

 ١ هلصوموا ةيرد_صم 9

 !لصّؤملا لئوملاو مركملا دللاو
 ذأ ىك-ع تييلا 06 لص احو

 | ىيعس ناول تانللا حراش هل أَو

 أام نبكي برشلاو كالا
 ١ مل و لياَقلا لاسملا نه ىدتع

 دج ىيعس نكلو كلما بلطا
 ادحلا اذه نا لاملاو لصوم

 ”تبالا لبص ّوملا ىا لثؤملا
 مكولملا ءانبا نم ىلاثما رداد

 هب د او مولا فارشاو

 ألعفلا ل-ع ىلع نويفوكلإ
 اءاضتقا عم ليلقىف لوالا
 5 ليصفتاو ل ول لوالا

 ديز ماقا لاق ن : نا ا دوف( ا ْ

 1 مامفو 3 1 ةمدعابجاوال لاوس 50 د رغب 7

 اضرا لءفلاريغف ىرم عزاتلاذان ال ماعلا لب (نالعفلا ع زاناْذاَو أ

 لءغلا لعرسمتةاو ءوبافي رسوم ركركب و ارع مركمو طءمدي زوحن |
 كما مهيدق ع زانتلا ناعم نالعفلا لاق امناو لمعلا ىف هلاضالا |

 ىا (ارهاظ) ناتثالاوهو عزانتلا بتارملقا )5! ىلع اراصتق' نيلءف ندأ

 ارهاظ اى 1

 ام هيذ نوكيالف ىاثلا ليف هقس وهذا لوالا ل غفلل لومعع امها

 او هيلا ناهجوت عملا بس اههناوؤ (مهعزانت ىعمو ع زاذتلل :

 ١ داو || لصحتلانال لدتا ريمذلا ف ا_..ععذات روصتإال ل ١ 1 0 لد || :

 لوب الى ١1 لعفلاب 3 هدو ؟عموهو ىتانثلا لعفل انالصتءنو كم ١

 رهام هعطق نكمال نكل ع زا> هيففاناالا مركاو برضامو# اههدعب|
 قاثلا فو نبي رسصبلا دنع لوالا ىف ل اغلا راععاوهو هدنععطغلا قي رط 0 ١
 ا نودبالو هراعض| مهدئال فرح هلال الاعم هراعظا ن .كمال هنال نية وكلا د'ع 1
 ا دامو هلهابثا دوصقملاو لعاشلان ع لدقلا ىت ةذديفت هنال قعلاداغل آ

 ١ رواد ملل قالا رادضا ةعاطت قرط وكلماتهم نا اان فهن 2 1:

 هذ.» ىلعذ لصفنلا ريعضلاىف عقاولا عزا_تلا اماو رهاظلا مسالان |

6 
 أوهو اب وجو فوذحم لءف لعاف انه.ذ د>اف كراكسا نيكرمشملانمأ |

 اق هرسفم نال هفذد- ب>وامناو ناثلا كرا يي“ رقما لوالا ءارانقتا

 0 0 ادتبالاب هاو نوكينازو# الوهن د نغم ةماوع

 لان ةيناب عملا ةاعقلا كاردقأامناو مارد تا مالكلا ىف مْ د

 اتق ”هلج نك بال اها طم با ولا ن اوكيل ماق كن معن ىأ :
 يت

 00 !ابامهياع مدهتم اذا نيل وعلا كعب ى' ((هرمب) اعقاوأ

 هايهظم لحاو 0.3 الومعم عضوملا ِتالذىؤ هعوقو 0 وه 0 دان 6

2 
١ 
| 

 ةاولا لصفنملا ريمذلا اماو الاكل والا لعفلل الو_*م نوكينأ

ْ 

٠ 
ْ 

0 

 ْ ظ
٠. 

 ا لءاماو 31 نال بف ءارقلا تهدم كل فذملا عطب ىناكلا ظ
 2+ لإ أ -ةيعد -بركج دنا لوتاإ

 00 ٌ ع



 دي ('نياسلا كفيلا

 | بواطملام ماا باهي الثا اهائعمواالا لعل هعووو هروص قاماو ةمرو 1

 ةأوامل لص: مريع لما دان . اريعذ لوععملا ن ن ةروص قاماو ْ

 قةحم لاؤسل ابا وجناك اهفىا (ديز لثمىف) ازناجاؤذح ىا (ازاوج)

ب نازودف عايفلا هب موقت نع الئاس ( ماقن م لاق مول
 فد دي ز ْز لوش

 ري انو دل ءفلاردق امناو ٠ نكي كلي يذماف لودي نازومجي و ديزمافى' مأق

 لاؤسا اياوج ن ناك اعف ازاوج لعغلا فدحت اذك ( و ) لوا فذإلا ىف

 ءاسب ,لاىع (كببل) لدشهذ نديزب ةه ىف رعاش 'لوق وح ىف ردقم

 ىا (عراض) هلعاف م مام لوءغم هنا ىلعع وقر (ديزي ) لوعشللا

 لاؤسلا ةئيرش عراض هيكب ىافوذلالءفلالءاؤوهو لياذزحاعأ

 بصنو 6 أ بلا ىلع ديزي كيل 3 ءاور ىلءاماو هيكب ندوُهَو ردهملا|

 لذي نم هيكبي ىا عراضب قاعتم ( ةموص+) هيف نكاممسيلفدي نإ ||

 هحاطالاوةليسوريغنملئاسلاط تخاو# حباوطلا مجطتامم ظتحمو |

 ةليسو ريغب لكس نهاضيإا هيكب و ىنعي هي ردصم امو طمتذم قامو ظ
 ناك هنال لاملا ليصف ىلا هب لسوتي امو هلاه تاكلهملا كالها لجا نع

 0 سشملان م ليوس 'ناولثىف) ا.جاواؤذدتىا 4 او كنود و:*ل ىلع ةلاد ةااد

 ىسان || ءاهيالا عقر رو مث لعفلا فقذدح مضو» 4-3 ىا ( ءاراصعسأ ْ

 اود راص لب ارسم رسفم لا قد لرسسفملا ركذو | هنا فذملاو

 8-1 كراس ساناو : هب الا و5 دب ز ىال حر ىنءاج كالوةكهريسغم

 : كَس سس وك 'لعاشلامدقت دموع بد ةناه زا ضتعأ ريعكاضيا لعافلا

 | فوذ 'نيب»:ىلعذلاد(ةنب رقمايفل) لءاغالمفارلا(ل فلا فذ دقو)

 ا للي اةتلاواهتر دس فذح ل ءةلار دقو 05 فذح ب جول رار دقتلللل

 :نعأ اريهظ ناكهنال ,اوصخلا ةمواقم نع زحمإوأ
 15-5 0 ءالذالاو

 حاوطلاو اا بأ اهذالا 1

 قاعتم امثو ةسقلم عجب مق اوك ةسقلم عجج مئاولكس ايقلا ريغ ىلع ةعهط# مج عتباوطااو كالهالا]|

 : هنن ىقل لعافلل عقارلا لع أ فذ دو )و) ليسو ريغ ريغ نيا اسلا ىطع

 : نيإاو هيا عج ازو# هن أ هد لي نود ماهنأ هيف ىدلازس هلا ىف

 كبيا )لشن نب ديزي ة ثيم ىف لش هذ نبراس لوق
 طخ وة ةموصل ع را ضدي ا

 ىف مالل اف )0ع وطلا مييطت مآ

 فذ هب , مدح 'ىعالا مال كييلا ا

 لومتلل ءالأ 1ع في ءانلا ظ
 ا || : 3 7 5 20 ناك اذاام الخ لدعلا نيدو هع سس :: لص: ماريغلا لعافلا طسول لاصنالا

 2 بت ' هير 3 3 /

 فود لعق نلعءاف 2 راضوا

 اذهولياذىا عراض ديكس ىاإ
 هش رش لعافلا ل هذؤفذللاثءأ

 ةوصخلاىفماللاوردقملالاؤساا |
 ىلع د 8ع 1ناو خراضن ْق ق' و 5

 يفك الو رجماو راجان ال *ش

 لذي نم 0 : ىأ لعفلا هحار ْ

 ناك ةيأل ةموض# 2000 داو

 ءاقعضلاو ءالذ اللاريوهطو ءايلم ْ

 ىوش سدل ردقملا ىكد هدلعتو :

 ىذلا ط,تخللاو ىنعملا ةهج نم

 ليسو ريغ نم فو 9 كب 0
 ىدهو 000 الف الان

 س اعلا ريغ نى د هةويطم عج

 لكسب ىا ةيردصمامو طبت

 ا هل 75 2 أولا با_هذا لا نم

 لدال ىأ ردعملا ىكس قلعتموا

 ماكو ديوب اناا ك الها

 ىذاسملا ىعع : نيريدعتلا ىلع

 7 0 هوي لدع

 ىفاذك ل“ اهلا سعالا كلذ



»:< 
 00- ا اساس

 لثع ض.ةيالثل ىلعفلا ن ع ا ّ لوعفملا ن نوكي نأ طرسليا ومال

 م 5 د ا ىا ) 0 عقو وا 1 0 اديَز ل

 لع' ا 1 عدي زب يضامناو 2 و')

 ىفاما روهلا هده عيمج ىف لوعفملا ىلع
 .٠ هني رغلاو ب ارعالا هاهنا ةروص

 اريمبض لعالا توك هروصص قامأو سا.تلالان . م زرههللف امه

 الادعب لوعفملا 4 وقو هروصىف اهاو لاصفالا ل صقألا ةاؤانإت م .

 باقني الئلؤريخأتلاو يدةلا قروص ف امهناب !هطسوت طرسشب نكمل

 رخآ ص خلا وريضم ورع نوكي نا زاوج عم ودرعق ديز ةبراض

 رخ الاب امههد>اٍباقناوافرخا صخخلاب را ضديز نوكينازاوج عم

 برضام لاقي .فالاعم لع اغلا ىلع ل 8 1 هنال ريخأتلاو دقت

 وهاغارم هانا ذإورع ىفديز 2 راضراص## اءانممن آر هاظااؤسد زار لآ

 هزل 1 نكالعافلا دقت بج الف بواط ا ارمصحلا باةنيالؤالا ىلياعذ
 م ةامئاواههامتل 5 وَ ى ىلع ةؤصلا ارسصق ل بق نم هنالمهضعب

 دي ةيقدي زارعالاد>ا ا!د>ا برسضام هانعمنوكي نا لاعحالاذك ءانعهنا

 دوجواماو دوصقملا ف الخ اضياوهو رخالا ىف امه لك ةفصراصا

 لدافلابىا (هيلصتا اذاو) اعط قىئءملابلقنا لعافلارخاولذ ريخالا

 (الادعب) لعشلاىا ( عقووا) همالغاديز برعض و2 (لوعفمريمص)

 لَو يزالا ارك | ع ا و ميد هدا قروصيف [ىدهشس هيل و 3

 ّى ١ (اهائ (اهانمم) دعب لعاقلا عقو (وا) افتاتفرعام لثمديقلا اذه ةدئأفو

 اريعدل اوعذملا نوكيناب (هلوعفم لصتاوا) دي زارع برضامنا وحال م
 كب سطو .(هيلصتم) ريع ( رتغ) ىلعافلاىا (وهو) لءفاانالصتم
 روصلا هذه عيج- ىف لودغملا نع ىلءاغلاريخ أىا ( هريخ أ :يجو) ديز
 2 يا و ع

 اما لي



 تانواعلا تداكلا 0 3 متاخ 3 ىدع ىنع 000 ل !الوق #« سداسل'تيبلا ع ا

 ماسقم ىف ءاشنالا عقوم عش دفربخلا دع ىلع اعد ءاعمو شا 10 لن عن هع اةئا
 وا صرملاو ا نا اء دلال هت و

 قاسعملا ءىف نيباك اه ريغأ | |لعافل امساك ا همكم ”ىتام ىلعوا مولءملا ةذرص ىلع نوكينا هب همايق
 حاز ريعدلا :

5 
 و ىزح لعاف هيرو ْ زك هل ءا مشسإ ؟ لوعقمن - كيقأ 'اذهبزريحاو 24 ثلا ةقصلاو

 ٠ْ ىلءوهاملا ديلا اذه ىلا جب اتدحالاو لوه#لا 5 0 دك 1 سه>الاد_.:عر *+ٌؤولااىدعىلا]

 وها هنع باجاو ىن 5 ناوأ 0 بهذ: ىلع أماو فن : اغلاىف الخاذ هاد 5 ميهذ٠ا]1

 'ردصألا ىلا عجار رغسع ل يآ |١ بحلب ديعلا اذه ىلا ة> احالؤ لصفملا بدا ا 555 هلعح اا

 برىا لعفلا هيلع ل ولدا (و) لءغلادي ادن اال لاثم اذهف (دي زماق) قادير ز(ل) هب ديف النا[ 1

 لبق راسعؤالا نع از رم ءازملا| || (لصالاو) لنلا هش هيلادن :ساال لاثماذهذ (هوبا ئاقديذ ز) ىف هوبالث“

 ىلع لو#حم 4 7 وا رك لا ْ (لءفلاىلينا) عئامعنب لآ هياعلعاشلا نوك,نا ىقشام ىالعافلا ىف

 لدحر مسا ىدعو ةزورضلا ا هنالو ومعف نم 72 ىد هيلع مدعت نأ ريغ م همدعإ وكي لت هلال :

 ىذلاقنزوهملاىب ور[ كلذ كديو هتلالمالا حاسس شل نوت 0
 عا نب نايعل هف وكلا رهط 5 ةلزنع وهاي تاآذ رح عبرا ىلاوت : عقد ا ماللا ناكسا|!

 راس ىلع لعامل يدشن ىضنقي ىذلا ل صالا (ةكالذلف 0 3 ظ
 مستني نمريبسسشيغ سمعا

 ند ىدع عرفاإف سدعل ا

 ىله هلوقن هل نال لكس هاك ا|اديز دروكو ريكذلا عج ره مدقت] (دب زهمالف 00 لعفلاّت

 0 0 اهله 10 رشا هجنر :
 ىريغل يصل اذه ل. تيل ا 5

 د نجناوش 00 ّْ مم ه دع ال 0 ريغ - ةسرو 1 0 ْ

 لاقف كريغ 5 7 لهأ : ١ يد ىل د يرج ا رانا لوق كاان قامام ا ا
 : ل | |ةروسذل!ذهناب هع بيجاو #9 لعءفدقو تأ والا ندا :

 ملأ "ه6 2 , ا

زا وج مدع دأ ارملاو معدن ||
ريك اناس سذالنانومالكلا ةعسؤ ه

 ىله سده 0-١ ا | اوال |١ ىلا عدجرب 

 قتااذاو), 1 ناار ى درت نع لعفلا هيلع ل ديىذلاردصملا ىلا لب ,يدعلا ا

 1 1 ص أن ل يا 4 د هقمو 2ءاكولا ةيآعاو - ادلإ بارعالا ءال

 ناسه*ثدك ##ىديلو' كلبا هكلرا] 7 0 كا ظ
 ل ”هلثمالا نع دقوا! # سد هرك ذمدق:1الءاغلا ىف ىا (اه هذا فا ذا ظف)

 ا : ١ :

 راو 7 يدرديا هراعس ءاشإ ضر ل لا 0
 عرس 0 بالكلا 00 5 0 0 80 2 0 قى هز د مد_.هنملا لوعفماو

 : لع ب 1! ىسءاز اند 3
 ب الكلا 2 ارك ىا ضفاملا) 24 0 06 2 وأم ىَلَعَو 7 الذاءطواانالام يلع ١
 1 هي طفلاما در نان قادرا نعتسم بارعالا 0-0 الفا]

 دولا نياكم لادلا تالا هناا نطو ىر# ىرن# لكاو 4 ةيونعموا ىلإ -ىنو١تنرمضو ||| | ٠ ىوذو تاصاضلاىاتاداملا | رع

 برش كنز ا 1 اديز تب رمضكازراب لالا ) 8 رعذم) | 1
: 

 بالكو ماعلا ق قبلان ولو 5 38

 6# رعاشلال ارقليبلا اذه ٠ ندو 0 3 ا باد اي ةاهانممأ ةهيريخ ١

 كالهذ هلم ريغا ىاب الل ٠ افذأ

 هديا هج #9 ىرزلا» لبق اذلفا

 ب ييجبجلاا

 "ةلجج لعفدقوهزر قو بلك ظ

 4 ملاودا 7 امهودم هياككا م
 باوك ىأ عاس) اماص 4

 اذهو لوطملاى #13 نايصملا
 رخل: ند

 ج0 ١ اضيا هنم قاثلا رسل مليوظلا



>» 
 ليا نيروك نال انفاصناكل عيال ىذلار 5 دا ةفصادرطموت طعااذه

 لادلاع ل'دلاع وفرالاىا (وه) تايلاثطا مايالاكو تا يسئ

 (لقشاام) دارذاللال ه تعال وهاما ث رءتلان آل تاعوفرملا هياع

 ىهو العا مسالا نوكه مالع ىا ( ةبلعافلا عىلع) لمعش ا مساى ا

 ظ اهبافوصونوكي نا هلع مسالا لاعشاب دا رملاو فلالاواواولاواةمدلا

 ىنعمذا ىلا مفراب فوصوم مسالانا كشالو الوا اريدقتوا انظف
 فيكفاريدقتوااظةلاعوف ماكل برعم همثناكوا ل ىف هنا ىلا عفرلا
 لعافلا لاو>انع الثم ث: وهو ىل#اعفرلا ادعاسب عفرلا ص
 لم ىلع لقشاامواع ور 1٠ 3ا (هنخ) "سك الص هتءاريك مناك اذإ

 ْ ءنح هنالروهخبادن ع تاموذرملا ل .داهنال همدقاعاو (لعاشلا )ةيلعافلا

 || أد آملا لماغ نم ىوقا هلماع نالو لوط( ل صا ىه ىتلا ةيلعفلا لجل
 || هيلادنسملا ف لصالاو هئام ىلع قاب هنال أدتيملا تاعوفرملا لصا ل

 1 قتشدو دماج مكح لك هياع مكحب هنالو لعا فلا ف الخ مدصتلا وهو

 ؛ا | ىأ ) هزل قم املا هلع مكحال هلاؤ لعافلا فالح ىوقا ناك

 أ|نا ىنبعا مهلوق لثم هيف 0 ١ | |هكحوا دق هةية ح مساىا (ام) لعافلا
 5 عب رذهل ةيءتاابال ةلا_صالاب 0 ليقلا ا 5 )اديزذ تءسض

 .: طانومافلا اوتار دود. عمجج ىف دارملا اذكك لعاسفلا عباوت

 ]| هعشياهىا(همشوا)اهدمب عباوتلارك ذ ةنيرهب عباوتلاريغ تارورهملاو
 || ةعشملا ةخصلاو لعاشلا مسالا ل عاف لواتثيل كللذ لاق امناو لمعلا ىف

 إل |لعفلاىا (مدقو ) فرظلاو ليضفتلا ل_هفاو لعغلا مساو ردصملاو
 ا ْ برضدب زيف دي دوك نعي زر او مسالا كالذ ىلع (هيلع) ه+عشوأ

 ١ | هفيفللاىف هيلاداتسا يس ريعط ىلا داتسالا نال لعقلا هيلا دتسا امم هنال

 'ء : مدقملا [دتيملا هثع ب ردخااب وجو هيلع دع دعت دارأاو هنع رخَوم يدا

 أدل اناكاذا هعدقت <دقتلقناك كمرك نعم ركو حن هريخدياع
 |١ سيلو هعونميدقتبوجو دارلات لق ل +ررادلاىف وحن افرظريخلاو ةر 3

 1 ذهج ىلع) لعاشلا ىلادنساام عون الخ هعدشت يجامريلا ع وت
 ا 0 .رطو : هفامس را 5 رط ىلبع اعقاو جانب داى( هيةبابق هب ةعايق



 فل

 رخابسع» ةياصالا ةيؤصولانريتعا اذام فال دحاو ظفافرمد

 نيبال ذيلعلاوَةَعَمَلا ةف صولا نيب وهامنا داضتلا تاق ناؤ قراو دوساىفاك
 ةياعلاو ةيلصالا ةيؤضولا تريتعاولف هيلعلاو الث اذا ةيلصالا ةؤصولا

 ندضلاد اردو (:اق نيداضتملا عامجا مزلبال مجلا فرح غن»ىف

 خا + السم نه نكي 1 ناو داو مكح ىفرخا دض عم هلاوز دعب

 ) باب ملاعيججو 1 نوم رع اها 8 زاهسعأو ةيويرش هذ :كل نداتلا

 ةددلع في رعنتلا م ال لود دب ؛ىأ( ) ماللاب 0 فرص لا ريسغ ب باب ىأأ

 20 سسكلاب مزور ما ا 22 _ 2 هريغىلا هةواضاىا ( ةفاش هقادضا هاوأ)

 رار الا نالرتإ هلوقب فكي ملامتاو اريدقتوا (ظفارسكلا ةروصب ىا
 ناكر ملا ىلع قاطني رسال لوُشب نايالو - نود
 "هاذ رص:مةلاطسا هذه ما اذهنا ىفزالخ زال واسيا ةنانملا

 اا هفارسصنامدعنال اًهاطهد قرصتم هناىلاب هذ ٠ نم م هن رسمنم

 صاوخ نهوهام لوخدب ةهذاشملاهذه تفءضالف لمعلا هتهب اش ناك
 ىذلا د 1زاهقرا 3 الا هه. دع تد وك ةفاضالاواماللا ى ىنعا مسالا

 ًدْؤامالاوا ماللاعم محال هنال نب وتلا نود رم نك ةر.صلاوه

 فرسهناريغنم ع ونملاو اناط» فرده ريغ هناىلا بهذ نم مهنه

 ثيحو نيوذتلا ةيعدب وهاسنا سشكلا طوقسو نإ ونتااوه ةلاصالا
 ىذلا هعبات ندد نإ وكلا طوهسفالا نيود مل لععلل هتهيناشم تفعض

 فرصلا نه هءانتمال نب وتلا طودسو هلاح ىلاريسكلا داعذ رس سكلاوه

 ناك هذاضالاوا ماللا عم َنيَيقاب اتناكنا نيتلعلاناىلا بهذ نم مهندو
 ناو افرمه:هناكام هي دساتلازوا اهم انلاز ناو فرمص::هريغممالإ
 بيسالاطرش ةيلعلا تناكناؤ ةفاضالاوا ماللاب لوزت ةيملعلانا كلذ

 ام جي دححا ل تلازدج-اىفاك اطرشو 5 ملز ا ىقائاعماثلاز رخالا

 لوقلا اذهو ام هلاح ىلع نائلعلا ت 5900 هلع كانه ٠ نكملناو

 هيج * تاعوفرملا ل ناريس باضرتلا اكنا 3
 عمو لوح زال رك ذم وهو مسالا هفوصوم نال ةعوقرلاال خ وقرللا|

 عنموه و (دحا و مكحىف) مودعلل فض ولا و صوصخلا ,ءلان أو ةياعلاو
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 ةيؤصولا همزاك امرج-اوكتن دارماو( ركنا ذا العر و اوك )فارمصنا
 هنعح ردع و هل ةهاو ناركس هذلخدو ىفخريع ارهاظ ةياعلا لق و

 ىن««فعضا قافنالاب ريكشتلا دنع فرمهنم هناف عيجاوهم ديك أتلا لعفا
 درلا ليضفتلا لءفا كالذكو لك ىح؟ هنوكل ةيلعلا لبق هيف ةيفصولا
 كم فءضاأ قافنالاب فرسه ريك. تلادعب هن أف ةه-ليضقتلا نمنع

 فرصتي. الف نم همم ناكحزاو ا“ لعفا راص نح هيف ةيفصولا

 ةفصللاراتعا)ةيامضفتلا نم بيسإ هيقوي مص ولا ىعمرو# ظاىفالخالب

 هياصالا ةيفيضولا هر ا ,تعاىلجال شفخالاهي وبس فلاخامنا ىا( ةيلصالا

 ةيؤصو ارابثعا نم عنام قبب ملريكشلاب ةيلعلا تازامل هناف ( ريكتلا دعب )

 ىلعغلا نزوكرخآ بيسو ةيلصالا ةغصالفرصتهريغ هلء+و اهريتءاو
 هيةصولاارامتعا نم عنامال هن اك تلق ناذ ) نيئدي زملا ن ونلاو: فلالاو

 فالخوهامىلا بهذواهريتعا يف اضيا اهرابتعا ىلع ثعانال هلل

 دوسأ عاما هراشعا ىلع ثعانلال يؤ ) فرسصلا عنم عا هذ لالا

 لزت مل ةيفصولانال ثدي هيؤو ذةيح امهنع ةيذصولا لاوز عم ةراو

 ذيحلا مسا دوسالا نال ةيؤصولا نم ةبئاش اههتف ىب لب ةيلكلاب امهذع
 ةيؤصولا نم ةمشامه:”و ضايبو داوس اهلا ةيحلل ةرالاوءادوسلا

 اهنال ريكشلا دعب رايه اتعا امهم ةيؤصولا رايثعا نم مزليالف
 ةيوص ولان اف ف :ريوذ# هب ىلاب هذذ شةخالا اماو ةيلكلاب هزئعءتلازدق

 مف ةرورمط ريغ نم ربتعيال لد الاو ريكشتلاب ةيلعلاو ةيلعلاب تلاز دق
 لوعلا اذهو نونااو فلالاو لعفلا نزو وهو دحاو بسالا هيذ قى

 هع الئاز ناكن اوريكشتلا دعب ىلصالا فصولا هب وييسربتغاالو رهظا

 فصول فرصلا نم متاح و عنتهف !بضيا ةيلعلا لاح ىف هريثعإ نا
 نمهيوببسى ا ( هءزليالو) هلوقب فنصملا هنع باجاو ةيملكلاو ىلصالا

 لكىا6 متاحباب) طعرجا ل ثءيف ريكشتلادعب ةياصالا ةيفضولارابتعا

 ةيفصولا اضيأ هيف ريتعاناب ةياعلا ءاقب عم اغصو لصالا ىف ناك اع

 باب ىف (مزايام) ةيلصالا ةيفصولاو ةيلعأل هفرمص عنب مكحو ةيلصألا
 ةيفصولا ىنعي ( ئداض: ار امّتعانع) فرصلا نم هعنمرب دن ىلع متاح

 «*و#



 ان س7 هلا

 ءانلاب ثا اتلاف كالذو ( هيكطرش (
 / نبت دلو هيعلاو ىغموأ اكد

دحاولكناف نيتديزل!نونلاو فاالاو
 ةطورشمه ع رآلا باسالا هذه نم

 أ | ىالوالا ءانثنسالا نم قيام ءانثتسا ( لمغلا ن زوو لدعلاالا ) ةيلعلاب

 || اههعماجت ةيلعلاناذ لعغلانذوو لدعلاالا هيف طش ىهامريغ عماجتال
 م.م هع

 | | ءارعةسالاب ةلودعملا ءاعمالا نال ( ناداضتم ) لءفلا نزوو لدعلا ىا

 عن» ىف ةريتعملا لعفلا نازوانم اسهنم ءىشأ سبل ةةصوصأ# نازوا لع

 |١ ع وهج نيب رادلا مالا نءاهعم'ىش دجونالىا ( نو ولف ) فرصلا

 || اههعومجال طقف ( اههدحاالا ) طفف اههدحا نيبو نيا قرم

 || ى(بيسالب ىب ) ةياعلا هباسادخا ىذلا قرص لاريغ ( ركتاذاف)

 || اهئاذب ةياعلاوه ىذلا نيببسلادحا قتنادق هلال ةروك ملا دعب رالا
 ٍ قب ف ةيمكرس فىصو وه تتيح نم ةيلعلاب طورسشملا ىخالا ماسلا

 #06 - .٠
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 |١ تسبل ىهاهق (دحاو بيس ىلعوا ) بيسوه ثيح نم بيش هيف

 : ناداضةءاه*و هلوق ىلعليقدقو اذهل عفا نزوو لدعلا نم هذ طرشب

 || هيف لدعلا دوحو عم لعفلا نازوا نم ةزافالاطع نيترسسكب تعكانا

 || ني ةرسكب ءاجاسلف نيتمضل "مينا هسايقو تعصن تعد نم ىما هنافأ
 || تع<ا دورو زاول قةريغ سا اذهنا لآوطلاو هنع لودعم هلا ع

 || ناك ميم لدعلا اهيف قف ىبلا نازوالا رهتشي منا و 000

 | |دوجو درجت نأ مدقتاعف تذرعدقاضياو لعفلان زو عماد مل اريدقتوا

 | | فصلا عنم ءاضتق'نودب قيقا ل دعلارابتعا ىف ىنكيأل قة لصا |

 3 ايجوا هيضتقيال اثههو ىللضالا كالذ نه ةغيصلا جورخراتعاو ايا

 || اساس | ىلاراشا هنا مث ثينأتلاو هيلعلا مهو لمعلا ءارو تعداىف نيببسأ

 ١ | فلاخو)هلوشب هيويبس لوق ىلع ةدعاقلا هذهنعركتاذ اع رج'لثم

 ||تاك الو هيوببس ذيلت نسملاو اوه روهشملا ( شفخالا هي ومإاسس
 هتعفاوم عم رهيطا نيتلا لوق

 5 حاضاأ هل_ه> هديعاقلا نم هركمص امل

 (ىف) كالذ كيعاهبنت ن.رصتسمريغناكناو داتسالا ىلا ةفلاحلادتساوأ |
 و

 | امو )رجلاو ثلث ايامهف اطرشش ثسبأو دجحاو رعاك ريم



 لاءفا 00 0 عضوا ريعو ءالرذب 0 سرعت اع 0

 يع و مدخلا وهو فؤورغم ءصأ 5 مهب وعئاماو نيشألا لب | ىأنبلا ١

 حد ةيالق هيب رعلا ىلا هلوقتملا ؛ هم ااءامالا نم وهف ماشا 1 ١

 اند.ةامناو لعفلانزووا علل فرهنه ريغ اضدا هنأؤ صخخشلا لع '

 للا بهذي لو لعفأاب رهان ريغ لعافلل .نماعلل سلا لع هنأو لوعُإل ءانبلاب

 (هلرا قا ذوكيزكل هباصةعرغ( نوكيوا | نوكيوا ) ةادغ أ رص بالا هقرصص عنمأ|

 ةدازىا ( ةداز) لفلان زو ىلع ناك ام لواوا لءفغلانزو لواىفى

 هيف نوكي فرمصتمريخ مم 7 لكىا ( ةرؤم ةيلع ميفامو) ريسلاو لمعلا

 يغاآ.بدنل ةيطرش ف ضخما ةبيسلاب فرصلاع تقف ةريؤم ةيلعأ

 لكنأف عوجلا ى ا 1 دفا ثينأتلا ىلا عماباع كلذ زّريحاو | ١

 لوأيناب ( ركجاذا ( ةياعلل هقرع ال فرضا اف ىاك امه:* دحاو

 هناؤ رخآ اديز تن زاذه وك هب ةاعسلا ةعاسجلا نم دخاوب 5 :
 هيدي عالصراودخملا فصولا ندع لع واديزب ىلا هب ديرأ :

4 
نيدا1 ف رص) ق3 ل. 5 للكلى ىدو# 0 لكل مهأو ةودن
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 يلا ان كو ىذلا 6 تيا 0 2 ه2 دضحل :

 7 مضر 3 3

 1 ا

 |١ ١ لءحاذا لوعفملا ءانبلا 3" برش م ) لثم (و) صاصتخالا كلذ

 ا ْ فرد ةداب ز لذه ىا ( هتدان“ هندان :00 نيدافورح كا دئاز فرح>وا قرح

 ١ || ناك اموا لعفلا زو نوك لاح ىا(لباقريغ ) لعفلا لراىف دب زفر>وأ |!
 || اهصاصتخالءاتلا «ذهب نزولا ب رخال( ءاتلل)لباقريغ لمفلانذو ىلع |!
 .[) | ىذلا راتعالاب اسايق ءاملل لباو ريغ لاقول او لفلا نازوانع مسالاب ش

 ً قوحل ناذ لحر هب ىرعماذا عبرا هياع درب مل هلجال فرصلا نم عما .

 !١ | ةيملل ةدوساى ءانلا ع ناف دوساالو اسايق نوكيالف ريكذتال هب ءانلا |
 [||فرمهلا نم عنتمب هلجال ىذلا ىلصالا فصولا راتعاب سبل ىتالأ|

 ]| مدعطارتشا ل جا نمىا ( همئىمو ) ةيضراعلا ةيعمالا ةيلغراتعان لبو

 || مدععم ةروك ذملا داب لادوجول فرمصلا نع( رجا عتشما) ءاتل' لوبقأ

 ْ ىلعهي وعلا ةقاثلل ةلمثذ < ى2 اعلا دلوع ل لهعل فرضتاو )0 |!لوبق 9 2

 : (اهنائ ٠ ) ق.ساعتاهطنا يي با مل !نيد ني>رهظىأ :



 ظ
ٌْ 
 ظ

 قل
 حجارلاو ثينأتلا ىناال امهها ثماماو هيلعدي زل امه يعرفو نيئدي نم

 ناذ هذصلا لباشبام هب ع ايلا ءاىف ناكنا ) امهنات ىناثلا لوقلاوه

 لوالاف بورمض#و براضو رج-أاك لديوا سرفو لجرك تاغصلا نم
 ىعملا اذهوه ا_:هه روكذملا ءسالاب دارملاو ةفص ىلاثلاو اعنأ ىعمإ

 نوئلاو فلالا طظرتسى ا ) 75 :رعشف ) ةهوصلاو مسد لماشلا --

 ديدحأو بيس اهلا راتعاب ريعج 1 دا رذاو فرغلا ند ( .هعنم ىف

 موزللاعي 2 )هَ علا ١ فرسصدلا نم هعاتمأ ىف مع.الا كالذ طرشوأ

 ناك ( وانارمتك ) ثينأتلا : قاب امه هش قةحتفءانلا عاتملواامهثدار ذ
 "|. *» ة

 ناالامهتة![شمقييأهياع ثدن أتلاءات لوخد عانسما ى ءب ةنالعف ءافتا

 ةنانرع مب وهن ال ةقصدر ,اعم نان رع فرس هن ١ اذهلو اهلاحىلع دن )|

 ةنالءذ نوكيالالعف هش وم ناك م هيألا ىلعف دوجو ) هطرش ( ليقو ليقف )

 لجان مو ىا ( همتنمو ) اهلاح ىلع ثينألا اال امهتهلاشم قييق

 فرص :هريغوأ قريصن» هاف ) نةرف فا'>ا ( طرشااىف ملاح

 قاطيالىلاعت هلل ةصاخ ةفص هنال ةناجرالو ىجرال ثنؤمدل سبل هناف |
 ءافثلا طرسنن م بهذ ىلهذ ثوم ىلعالو رك ذم ىلعال ىلاعت هرييغ ىلع
 وهذ ىلعف دودو طرش نع بهذم ىلعو فرصه ريغ وهذ ةنالعف

 ىلع طرشلا دوجوا هفرمص ع:ءىف فالخال هناف (نا ركسزود) فسصتم
 ىاللخال هناف (نامدن 'نامدب )نون( و) هارد 3 51 هثيوم هنأ نيم هدذملأ

 اذه ىدنال ةنامدن هئنوم نال نييهذملا ىلع طرشلا ءاقتنال هؤرمص

 فرص هريغ وهف مدانلا نعم ناك اذااماو ميدنلا ىنعمب نامدن ناك اذا |
 نوكوهو © لءغلانزو ## ةنامدنال بدن هثنؤمنال قافتالاب ||
 عنم ةبسس ىف ىكيالردقلا ال ردّدلا اذهو ,قييملا نازوا نم دعي دعي نو ىلع مس الا

 0 1 صن صتخ نا)اما نم الاد هيف( هط ةطرش)لبفرمصلا

 ( روش كال ءغلا نمالوقن هالا ىل رععلا مسالا ىف دجوت الهنا و :(لعفان) |

 ١ ةقصاهعم ظدولام باك لع لاجت ناادا فرالاو لوعلل لياقملا مسالا

 1| رم ةهفصق نونلاو ىفىلالا ناك ناىا ( دن ةنالعق ءاغتاف 0

 ةعيصلا هذهن م 0 كي 7 ريشالا 0 مولعملا ىضاملا لعفلا ةغيصىلعأ

0 
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 1 7 لا تابنا برءلا ض . دعب ةغاىفو توايفنالب را هلاح سافلا اذه

 ظ تيأر لوعت اك ىّراو 8 ! ثار لوشن بصنلا ةلاح ىف اكرجلا هلاحىف

 دعب >- هنأو لالعالا ىلد فرس عم ميدشت : ىلع ةغالا هذهءاشو ىراوج

 هدف 3 و اذ ةفيؤخ ك هذهلاو ردا ةلاح ىف ةحوتفم ءابيلا نوكت

 فذح نيوزثالب مضلاب ىراوج راوج لصالاف كذا فاما لالعا
 راصف نينك[شلاءةتلالءايلاث طة سف نإ 5 را عو 5-0
 [ةروهشملا هللا ف الد ةدحاو هلاحىفالا لالعاال ةغللا هذه ىلءوراوج

 ظ نيتك هرو ريصوطهو *« بيكزلا# تفرعام نيتلاذا ىفلالعءالا عمة نأف

 نياع ىرصب و ماا دري الف ءزح ةيؤرح ريغن م ةد>او ةلك ريك اوا|

 || فرمصلا عنمىف اهب رثؤيف ةوق هل ل صك ةلاوزلا نم نمأيل (ةيلعلا اوطْرَش]

 | كاوا فرمدلا ىلا فاضملا مي رح ةفاضالا 53 (ةفاضاب ْن 9 الناو)

 || (دانسابالو) فرصلا عنم عا هداضي م هيلا فاضملا ىف ريو ف كف ديكحإ
 ظ اهئاؤ ارش طل و تايئملا لو نم 0 .سالا ىلع يلعنلإ مالعالا نإ

 اغا اهب ةريستلا نآو ةيلعلا لبق اهيلع تناك اهىلع ةيلعلا هلاحىف هيفا

 || توفتنا نكي رييغتلا اهبلا قرطتولف ةبب رغ هصق ىلع اهتلالدل ىهأ
 ا فرصلاعئم | هي .فروصت فيكف تاينيملا ل بق ع نءتنناك اذاوةلالدلا كن

 ١ كوةينا فنطصملا ىلع ناك اذ ناف 2( تام رعملا ماكحأ ن ندوه ىدذلا

 [فطعلا فرح (نعطتمالو انوص بكرملا نم ىتاُ 1 ءزملا 00 ناو

 ١ اثق نيزيع سمك ةلتسو سنع ةسج لشوو وطغقنو كو ١ ومس له رخل

 اأاماو ت'دنبملالينقنءامهنا دعب اعف هرك ذ اسع كلذ ىف ىتكا هناك

 ا( ىلا جاست>ا كلذلو الصا اه ءانب رك ذب , ف دانسالا ىلع ةلكشملا مالعالا
 |كبومحد مساوهو لعب نهب كره ةدملا معانا (كءعب ل ؛ه)اهجارخا
 امة دب نا ريغ مادحاو اعس| المح ةدلرلاهذه يحاص مساوهو

 ١ |تادودعملا «نوذاو فلالا # ايه ريقوا ةيدانساوا ةيؤاضأ ةيست

 ' دباو لا فوربلا نم ام.هذال نيتدي نه ناعم ىف رسصلا عنم بايسأ نم

 | |لوخد عنمىف ثينأتلا ىلا ام«ةعراشمل اسيا نيتعراضم نايعمذو

 || !مهنوك اما فصلا عنملامهتبييسن ىف فالخ ةاكللو مههلع ثينأتلاءات



 لقط د
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 ءانيف ةيمكحوا ةيقيفح نوكُت نا نم اريدقتلا اذه ىلع ةيمهطاو اهكح
 باسالا ىلع رخ خآ بيس ةدانز زىلءال ةيعجلا ميمعت لام باوملا اذه

 عم < سبأ 0 ىرد) مساوه 1 ثَف او ىلع لجاوهو هعستلا |

 هل ونرش عجج) هنكلربث لاو كلوا ولا ىلع قلط سذج مسا هلال اه دم ١

 نزولا اذهنا موةدعاقن مو فرص هريغ دجو امل هنا !ضرفو (اريدقت

 طار ع هنا شالا ملا هذا اظذحردق ييفرصلا عنك هيمان ودب

 ل المج مال رانا (قرصا ذاو) ليوارمس
 اتا مهلبا ةدعات ىلع هب ضقنلاب ( لاكشا الف) فارصنالا ءاعسالا ف
 8 ا لعاوف ىلع صوم * عج لكن لكىا 00 وج وو 2 هنع ىصغتلاىلا

 رجلاو عفرلا تااحىف ىا (ارجواعفر) ىاودلاو ىراو اكو اوواناك
 ,نع ءايلا قدح ىف ةروصلا يس ضاق م - 0 ىا ) ضاقك )

 ىءاج لوش اكراو# تررمو راوج 0 لوقت هيلعنيوئَتلا لاخداو
 ةح وتوم كل ينم ع مله بصنلا ةلاحفف اماو نش بينما ضاَو

 فرس: :هريغ مس يا بصنلا هلاح ىف لاكشاالؤ ىراوج تاو ا

 فلتخادق هنافرملاو مفرلانااح فالي ع وجا ىهتنمةغيص عم ةيعمجلا|

 فرصلان ونن هيف ني وْتلاو فرصنم مسالا نا ىلا مي ضعإ بهذف هيف 0
 وه ىذلا فرصلا عنه ىلع مدسةم ةماكلارهوج قلعتملا لالعالانالا
 ىراوج راو>ىثءاج كالوقىفرأ وج لصاؤ اهمامدعب ةملكلا لاوحأ نك

 لالالا نيف فرمصلا مسالا يف لصالا نا ىلء ءاسنب نيوذتلاو مضلابأ
 راصف نيئكاسلا ءاقتلال ءايلاو لمثل ةعطلا تطةسامت لصالاو هاه ىلا
 وجهت عوجلاىهتنم ةغيص ىلع قف مالكو مالس تزو ىلءراوج 1

 لالعالا ل.ةناك اكفرصلال هيف نيوشلاو فرصنم اضيا لالعالا عب

 ةيحجلا هيقنال ف فرص: هريخ لالءالادعب هناىلا مهضعب بهذو كالذك

 ىرال اذهاو ردعملا ةازعع فو ذل نال 6 35 يدنم ةغيص غم

 كيرونت طقسا امل هناذ ضوعلا ني ونت هيف ني ونتلاو ءارلا ىلع بارعالا| |

 ىلعو نب ونتلا اذه ا يتكرح نءوا ةفوذهلا ءايلا نعضوع فرصلا |||



 ظ »49
 ىهامم اهلاثماو (ةنزارفامار) نكاس اهطسوا فرحا هثلث هقلا هعبام
 ريثأت طرش تاوغا ( فرصنذ )ءا_هلاعم عاوجلا ىهتنم ةغيص ىلع
 نع باوج اذه ( عيضالالع رجاض>و) ءاسهالب اهن وكوهو هولا
 دحاولا ىلع قملطإ عبضال نسا يي رجاضح نا هريد_هن ردّوم لاوس
 ىهتنم ةغيصو هيف ةيءوجالف ذسالل سنجزع هماسا نا اك رثكللاو
 يغبنيف ةعمجلا طرش ىه لب فرصلا عمم با#سأ نم تسبل ع وج
 لاح رجاض>نا باوجلاري رقتو فرصنهريغ هنكل افرصن» نوكينا
 ةيلصالا دعما لب ةيلاخلا ةيعمجلال (ىرصتمريغ) عيضال الك هلو وك
 نطبلا ميظعىنعمب رجه > عم لصالا ىفناكهناف (عجبا نع لوقنمهنال)
 اذهنم ةعاجم اهئمدرف لكن ئاك اهنطب يظعىف ةغلابم عيضلا هبىيع#
 عي٠ىف ةجاحال تلق ناف ةيلصالا ةيعجاوه هفرمص عتىفرجتءملاف سنجلا
 عيضلا نال ثدنأتلا ة_يلعلا هيف ناو ةيلصالا ةيمجلا رايتعا ىلا هفرتص
 ثدن اتلاو اورمص :هريكشلا دعب ناكلالاو ةرثؤءريغ هةياعانلق ناعيضلا ىت ا ىه
 فنصملا تكا امئاو اثْوِمْؤا ناك ارك ذه عيضلا سنع هنال جسمريغ
 هطرش عجل لقي لو لوقلا اذهب ةيلصالا ةيمجلا راتعاىلع هيبنتلاىف

 فصولاك ةيءبانا مهوتبالثا فصولا ف لاقاك لصالا ىف نوكي نا
 كالذك حالا سدلو ةريتءمريغ ةضراع نوكُت دقو ةريثعم ةياصأ نوكيدق

 ردم لاؤسن ع باوج ؟( ليواسسو) ةيعجلاىف ضورءلاروصتيالذا
 رجاض # عجلا ةدعات ىلع دراولا لاكشالا نعت يصفتدق لاشي نأ هريدقت

 هناذ لب وارسىف لوقت اذ لصالاىوا لاا ىف نوكينا نه معاعجا لع
 ىل الا ىفال هيذ ةيءججالو ريثكلاو دح اولا ىلع قاظإ سنج مسا
 اذا ) وهذ هه هعندو هفرمح ىف فاتخا دق هنان باجاو لصصالا ىن الو

 ةدعاق ىلع لاكشالا هيدريف لامعتسالا دراو ءىف (رك الاوهو فرصيم

 عم سبا (ىمعا) مسا (هنا) هنع ىصغتلا ف (لبقدقف) تاقاك عجل
 ( ةنزاوم ىلع ) فرصلا عنءىف ( لج-) هنكل لصالا ىفالو لاا ىفال
 امهدكحيف هناف حباصمو ميءاناك هب رعلاع وبجبا نم هنزاوبام ىلع ا
 | | |(هليبقنم هنكلةققح عجبا لبق نم نكي مل ناو وهف نزولا ثيحنم
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 ايا د6 4

 ىلإكلا طرمشلا دو>وا اههفرص (مدنم مها ارياو) 2 رادب نوح مشا

 اسءاو هن الثأا ىلع ةدان لا ميهاربا ىف و طسوالا ءار<ريشىف ناو م« * 0

 هدنع قالا وهام ىلع هيسنتلا هضرغزال ىتاثلا طرشااب فب رعتلا صخ

 ءافتنا ىلع عرفتم هنا عم هفارمصنا مدق اذهلو جونو فارمصتا ند
 رعاو) ىنذالا هدوجو ىبع ع رفتءوهان دقت ىلوالاو ىتاثلا طرمقللا

 حلاصو ده ةةسالا فرصلا نع همس مالسأا مولع ءايدن الا ءاعمانأ

 حونك ادوهناليقو ام طولو ح ونو هب رعاهنوكادوهو ببعشو
 ليءععا دلو نم برعلا نا ند لا هبام هديؤدو هوم هةنرذ هي وديس نال

 حونك ناكفرك ذاع5 لله“ البق دوهوىب رعب سلف كلذ ل ,ةناكن مو

 همايق طرش,ىا (هطرش) نيببس ماقم مو ببسوهو < عجب ول
 اسهلوا ناك تلا ةغيصلا ىهو ( عوجلا 52--- 0 نيدس ماقم

 اسهطسوا فرحا هد الثوا نافرح فلا دعو افلا اهثلابو احوتؤم

 تنع# اذانهاو ىرخا 37 ريسكتلا عجج عمال ىلا ىهو نكح

 اريسكت نيترهر وصلا ض»ب ىف تءجج اهثاال عوجلا ىهتنم ةغيص

 ةغيصلا ريغيال هنا ةمالسلا عمج ام او ةغيصالل ريغملا اسهريسكت ىهتلاف

 نينمابا ىلع نما عمج نمانا عمج ايةس٠السلاعج عم ناانوجف
 هتغتيط نوكتل تطّرشا انئاو تابحاوص لف ةحاص عجب بحاوصو

 ةلاح ثدنأتلا ءانع ةيلقنم ( ءاهريغب )رْثوْنَف ريغتلا لويقنع ةنوصم

 درب الف فقولا ةلاح هيلالوؤيامراتعاب ثدنأتلا ءاث اهب دارملاوافةول'

 ءاهعم تناك ول اهذال ءاهريغب هنوكطرشا امناو ةهراذ عج هراوفوخن ||
 وعمبديعاوطوةيهارك ةنز ىلءاهناف ةئزارفكت 'درغملا هنز ىلع تناك ٠

 جارخا ىلا ةجاح الو روتف ةيءجلا ةوقىف لخديف ةعاطلاو ةهاركلا| | ٠

 عجبا امناو لأملا ىفالو ل ا ىفال !ءج سبا ض# درغم هاف نثادموحتا || ٠
 ركب عازرفوا:نن ز رفع اهنا نزارذ فالذي رخآ ظفاوهو نئادم ع

 نوكنام اسهدح>ا نيعسق ىلع ع ود يد هغيصنا ق بسام ععف ءاعلاا[|

 دوج ول هفرممعنسم ءاهريغب ناك اماماو ءاهب نوكبام امهيناثو ءاهريغبا | ش
 لاثم (حباصمو) نافرح هما ذعبامل ل م ( دحاتتك ) اهريثأت طش ٠



 ١ هب 2ع
 20 ما م

 ىلع فيرعتلا سذج نم عونلا اذه نوت اا( ةباجنوكت نا )
 هنهط ىف "لس احنوك :ناب يعلاىلا هب وسنموا ةيردصم ءاسيلان ةكبنا

 ماجا بزعا فرمدلا عندو يال كءماقالا ددوبال 2 تاههبلاو تيأزح مدل

 اقريدذم فرسه :اريغ لم ةفايضالاوا ماللاب فد رعتلاو 58 رعملا

 فد رعت :لاالاى 5 4 تداعب هنوكروصتبالف * ىهيساك ميكس >> ىقو أ

 اياب هي 5 لع لو اهطرش هياعلاو ايس ةفرعملا لعجاماو ىلعلا
 هل د 4 علا ةيعرقن مارهظا ريكتلل فب نع: 3 هدر 0 ا .ضعبلا لعج

 عنمىف اهريثأتلو برعلاربع هءضوامم اخذألا نوكى هو 01 ةيعلا 0

 ىلا ةباوسزهىا ( ةيلعنوكترا)لوالا( اهط طر ) ناطرسش ف فرصلا
 4 معلا مكان ء5ىف ةققحم نوكتناب 20 55-ب معلا ١ ةخالا( فر للعلا

 فرصتريغن مورزعل اىلا مج اةن/ نمبر هلا هل هش ناب اهكحوا م .هأ رباك

 ةاوردحا هب ىع“ سذج مسأ / 0 !اىف ناك هنا ا ا. هيؤ

 ةيعلا ىفانعن اك هناكذ نرعلا هو فرصت نال و هنءارد هدو1 ءارعلا

 مهمالكىف مهئافرمصت لثم انهي فرصتيالل اطرش تاء>اءاو

 ىعبول اذه ىلعف فرصلا عنا اببس ملص فالف ة_معلا هيف فءضتف
 ديا قلتلا اهطرش 1 ةيعأا ىف هل هيلع مدنعل هفرص عدتمإال مادخل لد 2

 ْ ثلث ىلع(: هدرا لا ىلد 5 د زوا طدسوالا ( فرحلا ) نإ ت) كب سال

 ع رش اذه(قرصن» حوت ) نيي.سلاد>ا هولا ضراعت الثا فرحا

 طربشلا ءافتنال وهاعا مون قارصتاف ىلاسثلا طرمشلا ىلا رظنلا

 ىو« هرعا هنال فيءض بريس ةعلانال فاصملارادتخا اذهو قاثلا

 ةمالع هلناذ ىونعملا ثيثأتلااماو طسوالا ن وكس عماهرا تعا زو الد
 ْن وكس عم ريتعي نازاخل ةوقعون هلذ تافرمدتلا ضءإ ىف رهظت ةردقم

 عهروجو افا نو ةهيم ملا تريتعا دق نياق نام ريستعال ناو اظسوالا

 وهاما قيساعف اهرا تعا اناقانهه ريتءن لزق باعد طسوأالا نوح

 ندمزليالو سه نحنا طدشسوالا نزل نا ا ليخأا نيس ةيوعتإ

 وهو (رشو) ( ليداغنيؤالا اه: بس رأس عا نا لد وعل اهراشعا



 هكا
 سك

 ( هريث أ: مخ ط رشو) هلودب هيلاراشااكرخآ طرشنده هب وجوى دبالف

 رومالا دحا فرمصلا عسنم ىف ىونعملا ثينأتلا ريثأت بوجو طرشىا
 ةثلث ىلع ة_ولكلا فوز ةدانز ىا ( ةشثاثلا ىلع هذان ةدانز ) ةشلثلا

 لثم ةثلثلا ا هفورح نم( طسوالا ) فرخلا ( كل ركوا ك رحتوا ) بني ذ لع

 ثينأتلا ريث أت بوجو ىف طرتشاامناو روجو ءام لثم ( ةهتلاوا )رق
 ةثاثلا رومالادحا لتهثب ةملكلا ب رخكأ ةثلثلا ر ومالا دحا ىونعملا

 هريثأت محا رتف نيبسلادحا لقت ضراعتنا اهناشنم ىلا ةفطا نع
 برعلا ىلع لقت معلا ناسا نال ةمعلا اذكو رتهاظ نيلوالا لو

 ىونمملا ثينأتلاريث أت متت طرش ءاغتناىلا ارظذ ( هفرصزو< دنهف 5

 ني هلا دوجوىلا ار ارظن ا 0 زو< و ةفاثلارومالادحا عز

 نيلع (ر وجو هأمو مو )ران لا تاقيطنم ةقيطا الع ( سئاسو بش د بشرزو ) هي

 عمم ون هما تدن 8 !او 4 5 بط لاما انهفرص ) عتمم (رنتع) نسل

 أ ثدنأتلاو ةييغللق رةساماو ةثاثلا ىلع :دا 0 هريثأت من كول

 ني عللف رو>و هاماهأو طدسوالا لرحوهو هريثأت 1م طرش ع٠ ٠ ىونعملا 1

 ( هب ىع*ناف ) ةجيلاوهو هريث 1 متن طرش طرشوعم ىونءملا ثينيأتلاو
 ةدانّدلا ١) ) فرصلا عنم ةسيسىف ( هل 4 لشرف ١ ىونعملا ثنولابىا

 وهو(مدق)اهماقم اق ثييأتلاءان مكحىف عبارلا فران ال ( ةثاثلا ىلع
 (فرصنم ) لجرهب ىهناذاوسنجلا هاتءهرايتعاب ىعاع# ىونعم ثنوم

 ةياعلاو 1 قس * موقي ناري نهر 5 ذللا ةيلعلابلا زىلدالا ثدب : 1 نال

 رابتعاب ىعاع# ىوتعم تطرف يلا )فرسمعلا منعالاهدحو| ظ

 ثدنأتلا لا لاز ناو هنال اهذرمح ( عيشم ) لجر هب ىعساذا ىسنملا ءانعمأ]

 رهظ مدق رغص اذا هنأ ليلدب دمام 4 عباولا يا < ذإأ ةيلعلا : 1 ْ

 1 برقع فال : هقدق لاة.ةريغصتنا ١ ةدعاق هي يضتش اك ةردقملا ءانللا 0

 مَ عباذلا عا نال انتا رابعزعا ريع نم ب ريم لاب رغصاذا

 ىمكشطاثينأتاو 4 علل هقرمص عدتما لجر هب ىعماذا برغعف هماشم

 ما وهن فرسعهلا مع 21010 جنا ل د ةقرعملا 23

 ىرسع مدا اهريثأ طرشقى ا( اهط هد ) ةدرعملات ذال كنب رعتلا



 ا 119 م

 7 ان

 ' ةباغلا)فرسصلا عزم ميس نع هج رض نان ( «رسضتالف ) هنعتلازوا
 هيل ارفا ضع هصاصتخا ةيلغلا عمو هعص ولا ىلد هععألا ةلغ ىا

 اموضوم ناك دوسان اك هني رقىلا هلع ٌهلالدلا ىف جاتدمال ثري

 عاتمإال ثيع انا هيلا ىف هلامعتسا سكمث داوس هيفام لكل
 ةيفصولا ةلاصا ةلاصا طاّريشا ندروك ذملا (كالذلف) هن هب رقىلا هنع مهغلا ىف

 مهلوف(قعبرا را) 0 ةلاصامدعل (فرسص) ةلغلا كمل مدعو

 دوسا ) ةيلغلا ةرضع ءمدعل نا م ( عنتماو عبرا ةوسلب ترم (

 يملا ىتاثلاو ءادوّتلا ة#,هلا لوالا ( نمل هلا ) نيعسا راص ثيح ( قراو

 الديد! نم ( ديقلل )اعسارامص ثيح( مهداو وطال )سابو ادا اها

 ةهيفصولا نع ت>رخ ناو ءاع*الا 5 داولا عا ةيهدلا نم دق

 اهلامعتسا رسقل لو فاصوا عضولا لضا بسحب اهنكل نرعسالا ةياغإ

 ةفصأاءاعمالاهذهىف فرصلا نمعناملاو ةيلكاباضيا ةيلصالاهيناعمىف
 لاكش الف ةياصالاا_هيناعم ىف اهلاعتسااءاو لعفلا نزوو دياصالا |

 عنم فعءضو ) لاملاو لصالاف فصولاو لعغلا نزول اهفرمد عنءىف

 ىهحو هعلا ةوعقلا ن م هقاقتشا هول هيف هسيفصو عز ىلع( ةيملالا وس( ىجفا

 هديفصو معز ىلع( رتسلا لدجا ال لدجا ) ع٠ كاذكحد )و١ تسلا

 رئاسطاىا ( رئاطال ليخاو ) ةوقلا ىنعع لدا نم هقاقتشا مهوتل

 ْ ْ فءض ه>وو لالا نم هةاوتشا هوتل هتسعصو عز لع داك ىد

 .ااهلاف ةيلصا اؤاصوااهنوكي مزملا مدع ءامععالا هذهىف فرصلا عنم

 لصالان اعم ل اذا ىنالو لصالا قالا ها طم ةءيعص ولا ىتاعملا اهب دصقب ل

 ( | للاب ) لمغطا ىلعوللا 4 تين تلا # :  "ىرصضلا ا
 [|ىا (ةيلعلل ) فرصل اعنف ةيبيسيف ( هطرمش ) هل طرشال هناف فلالانإب

 وع ةظ وفحم مالعالانال نامزال ثينأتلاريصمل ثنؤملا مسألا ة#لع

 لكلا تعبضو فرد> لكو «فر> لكو نانعضو ةياعلانالو ناكمالاردقب فرست

 7 لآل كين اتلاك ىا ( كلذك ى ونعل ونفملا ) ةقينأتلا (و ) ئملكلا نع كشنبأل
 ١ [| اثين ألا ىف امناف اقرفام هش ناالا هيف ةيلعلا طارتشاىف ءاتلاب ىظفللا

 7 !هزاو+ طرش ىوذعءملا ىو فرسصلا عنم بوجوأ طرش ءانلاب ىظفللا
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 لك( و) رفزور ع ىلا امه:علدع رذازو ماع قلص نام هيف ردق
 نع لاعذ ىلءوهاملك اهبابب داراو ٌيبطاَو نع ةلودعملا 4 ماطقبان )||

 اوربتعام هذاف ( مهتىنإ ) ذغل (ىف ) ءارلاتاوذ ريغنم ةثنؤملا نايعاللا "ا

 الف ءانبلا تيس ليصه) لدعلااهيف ريتعاو ءاثبلا نايجوبال نابيسلاو
 ا( نعم هولعد اغناها دعاعفريتعا ءانسلا تا لدعلا اهي فريتعا

 عم بما ليصل لدعلا هنق ردقامف مالكا نال دا قع سلانمق

 4 قمرا 2“ يقنع عار نا

 ادودعملا ليبق ن ءىهىتلا ةوسنلا ىلع 0007

 ا
 ا

 لئيم ةثنوملا مالعالا ىف ءارلا تاو ذىل ع هل الح تالا اذهىف لدعلا

 : تعط أتلاو ةيعلا نا.دسال' هيو سد ةيليف (اهناف رابطو راونو راطدخ

 ١ قةدا هيااعجايشحالا مدع غم هراظن ىلع 2 ا_طريا فرصنه ريغ

 || لمحلاو هاما هيف لذءلاراتعاف ثينأتلاو هيلعلا فرصصلا عمل نيدسلا |
 ' ١ )| ماطق باب رك ذ لاقياذهاو فرصلاعنم بيس ليصخفلال هراظن ىلعأ

 , ' اه نام نوكيالف هنوذدن نيرا خلا نال ميك ىف لاقاكاو فردلا

 : ةيليم ءارل' تاوذاولعد مله“ م نيل !ةااناف مهريك | مي 2 ىب نم دا رملاو

 0 بس ليصل اهيف ل دعلارا تعا ىلا احلف قرح امري اهولعج لب

 || نوكوهو ظ
 || هذه تناكءاوساهتاغص ضءبعم ةذوخ أم ةمهبم تاذ بع الاد مسالا
 [|ضعب عمت ذخ'أمتاذل خوطوم هنافرجا لكم عيضولا بسد ةلالدلا

 : بسن هيو ةرفصو الإؤ دد علا بدأ سه نم ءايعم ةنرا خوطوم هنافعب را

 || هيف ىرجاامل هاف ر وكذملا لالا فاك ةيغصولا هضرعتدق لب عضولا |

 1 ْ ترص هائءمن | د العالاال عر

 ١ 0 ا دأ ىدرف 00 3 35-0 ا 0 ةقوصوم ةودسأب ١

 1 للا 5 هللا 0 ىزصملا نأ كلْذَلُ 1 ل ملال يو

 : اهصو (نوك دنا ( 7 ) فرصلا عنم هَليَسُف فيولا طرش ىا ع ةهطرشس ١

 هطرعتن "ال ةيوص ولاىلع 0 كينان د عضولا و هىذلا(ىلصال ىف

 1 ةءاضالا د هدف ولا ىلع 0 اوس لا وسال ىب عض وادعو ايو

5 
 /١

 وذ م
 ن و رش ُُغ صل 5



 فالخ ريش ءمو راشء ىلا اهءاروايفو قالخالب عبو عابر ىلا ىنثمو
 لدعلااميناوخاو ثلكثدو ثلو قارص عام بدييلاو امديحباوصلاو

 ميلصأ 0 ةاثث ىف تناك لا ةيضرعلا ةيؤصولانال فصولاو
 ثنو ىرخا عوج (رخاو) هلاعضواعف اهرا تعال ثلثمو كلف ,ق

 ريغ ا * اندشا لصالاق ءايحةمنإلا ليضف: | مسارخآو

 2 3 نم ةماكوا ةفاضالابوا ماللاب ليعت سانا لوضفتلا مس بأ ساو دو

 ْ هنا مهضطعءل لائود اهدووتأو ع هنأ + انعنمدحاو ٌلاعءتس ِ مل

 ذاع الدعس مهب لاو ايخالان +4 ف هو ع لود

 مدان ءلبق دو كمي 58 اهلك م ةذاضاوا 017 5 (ودتْلا بدجوت

 0 نعد نأ ْن لك عدو كالذ ند ”ىشرخا ىف سدلو ىدع مب

 | منك كلذكو مججأ قدوم ءاءج مج ( عجو ) نيرخالاد>ان ع

 ' 7 ىلع عم 2 نإ ةذص تناكنإ لعفا ءآلءذ سايقو' عصنو عبو

 رض مرا 'والثفوا لاذ لع محن نااعسا ع ب اورج- ىلع كاي

 0 يل عمجاما اهاصانتاوا ردكوا ىرادك ىلع

 ل دعلا اه ف نييبسلادحاؤ لدعلا: ىذح اهنم ةدحاو نع اهج ارخا
 ديك أتلا نايف ةيلغلاب ترام ناو ةيلصالا ةئصلا نخآلاو قيقحملا
 ةياصالا هةةصاارخالاو لغفأ انزو ني بسلا د حا هناوخاو عججا ىو [ئسإ

 ام.مجارخاريتعإ ل هلاف سوقاو بيناك ةذاشلا عوج ادربالانركذام ىلعو
 الوا م _ىذ 5 ساوقالاو تاينالاك ام.ه.3 س | ملاوهاع

 اجرا مسالل ةدعاتالوب ةيعجلا هذهىف ذوذشالف ساوقاو باينا ىلع
 نيب اذهنمو دود لاب اهمعو مك تانك دودُدلا اهةةلا# نم مزليل

 لصانء اًءاكاجورخى ا (اردقتوا) لودحملاو ذاشلا نيب قرغلا
 ريعال فرصلا ع هضرقو هرب دهن ىلإ عادلا عادلا نوكي ضو رغم, ردع

 دجولملو نيفرمصن:ه ريغ ادجو املآمهذاف (رذز ) كلذك (و ربعك

 لدعلا راتعا فقوتالو لدعلاامميفريتءا ةلعلاالارهاظ ب سس امهيف

 فرصلا عن ريع «هدوجو ىلع ليلد امهيذ نكييطو لدادوجو ىلع

 *عردق ع



ت ةلخادريغ اهنوكو | ا
 253 هدعأوو لدات خ

 يك رهان لوألا

 ةجرخ اهنا بن الفةذاشلا تاريغتا اماذ: ةيسانولا - 9 ١
يغملا 4:20 ت>ردف

 0 : ع و ةيسابم تار

 ل نوجا نم بدثاو سوقا ةهنارهاذغلا ناو ةءاضالا ْغيّضلا ره

 سوقلا عبجاانب اناناواساوقأ قع! مم ا

 ربنعي ناريغنم سافل قالخ ىلا
 لأق و امهنعبالاو'سوؤا ب

 بهباو سوقا ىلع ِء ادا بانأإق

 ل 06 باو لوو  جاوخاو ياجأو نياوذا ىلدالوأ ههمجب
 0 اا الا يو

 17 اهي نأ نالعك ه مدنا ف هوس هند د نمت رييعاتهه دوق الاذن ف |دغام ا ع
 باكتراالا في رعتلااذه مجدعت و دجال ايف لايز# لدعلا ريع اذه هن 0 4 1 ةويس#ا

 مججورحاو تاثموثاثاودحوام مهنا اعطق يىنانا يعاو) تافلكتلا كارت ممرض كاين تلط دوب

 * 1و قرصنم رغ ا
 هوريتمأ ل دعلاالار اتعاللا ملص 1 تا ا 3 1 3 2 2
 ةةلاقافت ن 0 >( وى را بتس را تعءاىلا اوداتجا

 9 هو , تدع اوهبشت ماهناال ايه
تعاوؤ ديال“ نك-لو نحا

 ل نها نه.ل دعلا زا

 1 بيسو لدعلل قرن.
 لصالادود>وامهدد أ

 هاو لودعملا مسالل
 كالذ نع هجارخاراكعاا

 يق

 (ةعلاوإ ةيفص ولاريغ ارهاظ امساه.ف اود

جا رخالا تالذ راثعا نودب ةيعرولا نوضنالز| لصالا
 كال" ضعب ىنذ 

 0 عنف رنغ ليلد دد>وب 'هلثمالا

 نيس م ا د ار يع . ١

 عمري لد دال اهض 0 كشاليق ف هدوجوف

 اب ل ديعأا قددهيأ ليخا

الا دوجو ىغ فارشلا
 ظ هءنع لودعلملا ل

 ,هلضرغف فرصأ ْ

 لالا ل دعا ماسسفناف لصالا كلذ وع جار
١ 

١ 

 ةموأ ايقفم للصالا تالخ نوكراع : :
 ردقموأ اقدح لصالا الذ نوكواشعان وهامتا ىريدقتلاو قيقمحلا

دنع لودك اجارخا راتغااماو
 

 ظ هلوق اذهىلءذف ىفرصلا مالا هيلع

يغ ليلد هيلع لد قدح لصا
 5 فرصلا عنم ر

ازاركن ام هاء نا اه هلصا ىلو
 «<عظعل نود 

 و دحومو داحا ىف لاحلا اذكو د ىنعملا|

لا قةحدل لصالا كلذ
 لءادالف لدغ

 نءاتاك اجور خ مانع ( قيقا )

 ليلدلاو ( تاثمد ايلف

 ناكاذا هنأ لبصالاو /

٠. 0 

 ,

 1*3 مل 5-5
5 

فف اكار ركع اضنا ظفالا نوكب ارركم :
 مف ةئلثةثلث موهلا ىءاح

 ءا



 :؛ 0
 ةغاابلا نم هْبقو لف اكلا ىف ثقب ىلا تاراطقلاك مل بببسنلازتبختو ىددخالو دعال
 لقنلاب لع ادوعا هلصاذا م ابك أ ن8 ىلع لا «ذإلا نم ادق هلوقو ) قحالام ةيبشتلاو
 تبا نب نام«ث هل لاقي هنال ةفيتح قا معاظعالا مامالا وهونايعثرك زرركى ادعا قف فذجلاو

 0-5 معهن وك مه ديدشنلاو رس لانانقاكن ا و اياةركفّزرَك ىاذغا هلوش قلعتم انلىف ماللاو

 برس نءافا لاؤسلان ال برص ه#فل# ىلع فاشئيلسالاو ردقم لاؤسل اباوج هسقن أتبع
 * ليوظ نزحو مئتادراهس # لبلع تلق ثنا فيكىل لاو زعاشلا لوؤوح اًعاطم مكملا
 ىلاععت هلوؤوخ مكمل اذهل صاخ بس نعاماو كيتع تيساموا الباع كلابام ىا

 | ديكأللا ةئيرقب ءوسلاب ةراما سلا له ليق هناك هوسبااب ةرامال سدتلا نا مشن ”ىرباامو
 )+ اولاق ):ىلاءف هلوقو ا#هريغ نعاماو مكلبا ديكأت ىضتَي برضلا اذهو ىرتامب بيجاق
 ظ | ْ : مها_.>اىا مال س لاق ليعق مه.الس باو>+ َْق ميهاربا لاقاذا_ةىا ) مالس لاق امالس

 (|  <«تناكذااذهْ دك أنلا ةئيرقب ىتاثلا لق نع ثوبلا اذهىفو ةغالرلا يعىف ا ورك داذك يحب
 1!  :نآاوىلاعتهلوذك هركذنالىا هلق ةلعنوكيف ةحوتفم تناك اذااهاو ةزوسكمنا ىف ةزمهلا
  .ةيردصم هنررك ا هىفامو غياب هيت هيفو لصفريعدوه هلوقو دجاسملانالىا هلل دحاسملا
 7 | هتساررشتلب ىذلا كسااكرزكوديعااذا هرك ذناىنءملاو سمت ىا عوضتب هلوب ةقلعَتم
 1 نم عنموا نام#لنا ىلد هبداهثذسالاو ْليقام ىلع هيكلا هجو ىلا ةراشا اذهو هطاخررك اذا

 لب وطلال اولي وطلاردغلا نم ناتيبلا ناذهو ةساللسلا نع رب نونلارسكي لو قرصلا

 نوكنأل لب وطلانال اه4ب رضك ةضورؤم امهم لك نطور عفتا مه عب را نايعافم نأوعق
 ذوخ أم وهف لوآلا عارصملا هيؤءتوهو اعارمصم تببلا نكي ىلاه ة_-ظورقمالا هضو رع
 ' ىناثلا هب سك نم يهتم دحاو لكس رشو راندا اذك ناعارمصما<#و بايلا عارم منو

 | هللاىلص ىلا حد نءلوق *# سءاسملا ثببلا 675# ضو رعلاك ضويقم هنال
 ريد ريشي ## دمهم نيملاسعلا هلا بهح ## ديسو مانالا ريخ ىلع مالس ) ميسو هيلع ىلاعق
 ماكتملاءانب صصخن هنال ًادابهمالس هلوق.( داب ىعمانع فوطع فور # مركم ىعشاه
 مانالا 8 قايد هريخ رخو رف 6 ىتا_طا هلا اذكى نف مالسىا ىبالسىا

 ريخا هبا دوا الاو لاو ند قعا ةثلثلا رومالا يار" هلا هعتسا بجي للرضعتلا مسانال

 ٌقعا نيافثاا ىلع قاطإ هنال ىدعملا ع و ظفالا درؤم مانالاو فيذذال ةزمهلا تفذح

 ' مايرالا رخش ند لدب بد.> هلوذو مهأدتعم ىاريخ ىلع فاطع دا_سو هلوقو ناو سنالا

 فطعام ع.ريشب هلوقو هلناب فطع دمو ئيملاعلا هلا بو. ىا هلاىلافا ضم لكلا لدي

 .نينمؤلل رسشبم ىنعع ىا لعاف عمي ليعف ريثب و رخؤم أديم ىعست نمو مدقمربخ هيلع

 | ُ مركمىا ليغتلا بأي نم لوهقد مس مركمو ىغشاه لبق ىلا بوستمى ا ىعماهناذعلاب

 ْ ةففشلا ىا ةفآرلاو فطغلا ىذ عم ف وطعو فرو هضراو هتاوعم لهاو هلل ادتع
 فرحنال ةيفاقلابك حب نكلو نزولاب ل2 ىل مجفلاب دجحاب لاقول هلا تببلا اذهب داهشتسالاو

 . لادلا نسكب داب ليقف مركمإإ دو ذيسو ىنعا ةرو.كملا فرإا تايبالارئاس ىف ىورلا
 4 : , هنم ىلاثلا برمضلا نه ليوطلا نم هرجو هيفا ةلا, لحي الثل اضيا

 هل 4. ادهم مع ع جهوه يسم جالا مم



 هديك 0( 3 5

 تءضوف ةنبرتنم هد تضبقو مالا لص تبر تاز بح مالا يلهون برو
لا عدم مقيالنا # يجنب رتمش نم ىلعاذام ) تلاقف تكفا هتعشفاهفنا ىلع

 ©ًالاوغن ام

لاب ةياغ عمج ىلاوغلا (ايلايل نزمص مايالا ىلع تبص # اهناول ىئاصع ىلع تيص
 هيسراغ

اغلا ىدملاو بارت ةيزملابو كاخ دي براقلاب ةبرتلاو ةبيط ةدار دب رعلابو ىوب شوخ
 ةب

 هدادتماو نامالا دم مشيال نا ىف دجسا ةيرث ملئ نم ىلع عقو ”ئش ىاوا ىذلا اه ىنعملاو

 لاوغلا + نع -_- ىغتسا هنآل ؟ىش هيلع عشبال عملا و ىراكنا ماهفةسالاو ةيلاغل' عاونا

بثادصمو هب قاعثم ىلعو لؤمذلل قم ضام تبص هلوقو ) ماسصعلا ل ضافلا هلائاذك
 

 امهناوا لزاون ىلع تازن ىندملاو تاهو ركملا نم ةلزانلا ىهو ةببصم عجج ىهو هللعاغلا

 تزاصوىانرمص اهئايضو سعلارونب:ةرونملا مايالاىلاه تلزنىا تبيو لزاونلا كيئناىا .
 تبث اذهب داه ثنسالاو سعشلا روث ىلع اسهتيلغل بئءاصملا كلت ةطظن ابلايل مايالا كيث

 اصقان لوالا عارصللا ناكل نيونتلا لودخدب فرمصنملا كح ىف بي اصم لءج لول هنا ىلع:

 سدس از جرلار علا نم تيبلااذهنال ءارعشلا دنع اهرحدعي ني وسلا نال ىناثلا عارم هم نه

 نيةفاوم انوكيل كلذكل والا نوكب نا نب آلف تارع ْثد ح نلعفةسسم ىناثلا عارصملاو

 هدعاق نع راحو شاذ طاغاذه لوقاو هللا ةمدعلا«.ت ىدتفا مرح لاو اذكه نرولاَو ؟

ها نم نيتيبلا نيذه ناوهو: ىسلدنالا جارش ضعب هلافام قأاو ضورعلا
 لماكلا رد

 ضورولا ملعىف ةررقملا ةدعاقلا نمنآل :نلعفتسءىلا هلةنو نلعاش:هنم ءانلا ناكراب رضا

 دحإأو رحخث اهنم نبحاو لك تخب ىلا ةبلوصالا ءازمجتالا نم نأزج ثيب ىف عمجا اذا هلا

 ناعفةسف هلالصازخآلانوكيو هلاعرف لوالا نضزغن ر خلل امرف نوكيا زوم امهنا

 ناكف ةيعرفلا هاجاىف هذوجول نلعا_ةتا ارق لعج هسنكل الصا نوكينا زاجناو

 نوكينا زاجل هنم انوكينا زاتول هنإل نجر لا نم انوكينا زوجيالو لماكلا نم ناتبيلا ناذه
 ماظنلا اذه ىلع ماقملا اذه.ذنخ ةمدقملا ف تفرعاك لطاب وهو نلعفتسم اعرف نلعافم

 مهز وصل مادقالا هنع لزت نم هلاا اييفلاخ ناو مالعالا ءالعلا عيج هلاقامل قفا و* هنال

 ٠ * عبارلا ثيبلا ١ ماما اذه قيود نع

 ىدشراانذاتسا هلاقام ىلغىلا هلل اهج-ر مظعالاانماما حدمىف ىلا ءدهطل | هجر جفاشلا لوق

 نيكسملا قشاعللو ## مهيمن ميعالا باب رالاثينه ) ىللاو ىلا هئطابهلل | هلماع ىباغا ةرشلا

 عوشمتب هتررك أم كسملاوه © هرك ذا انلنامعت ارك ذدعا# ع رجتام
 ءاهلا حقب ءذهلا (

 . :اثرنه هولكف)ىلاعت لوقف اياب نع امينه لاش ةلوهسب مضهلا 'ىراك نونلارسكو

 ددقم لقب بوصنم تببلا اذه ىف وهو ةيفاعلا لمام ىندمب نوكب ليقو ( امي ىه
تم باب رالاق مدللا و ددقملا تالذ لعاو مهجتل هلودو || وااقاهىلع 1 وصنم هنوك هن رهلاو

 هلق لعّ

 ميعتلا بائ راي هداسهو ءعتلا نمي مهعتلاو ميعنلا بان راىلا عجار مهنيعت ىف ريعضلاو اضياا

 غر#:اهؤاموةذص نيكسم ١ ومدعمرب>رشدسم ف رط قش اعالو ىلاعت هللا 0-0 رووح وبامامألا

 تيفي ىلا ءاملا تارطق نع ةراتع ىهو ةءرإلانموهو غ رجلا نم عرجتنو رخؤم أدتبه
 نيكسملا قشاعلاب داراو تاغللا 2 ىلع ةعرج دعب ةعرج هب رش لاقي سأكلإ

 ةرثكحص مهم نال مهيعن ميلا بايرال هتيذاعو هعطشال هو اءينهر يصل ىنعملاو هلشن



 # دوحاب ىعستنم فور فوطع ## مركم ىعماه ريذن ريشب #

 راس ىؤفىوزراا ير " كلو نزولابل الجاي لاقول هذ

 فرصتلا ريغ فرص زوج ىا ( بسائتالوا ) ةروسكملا لادلا تاسالا

 تاملكلانيب بساتلا ةياعرزال فرصنملانيبو هني بسال دل

 (الالغاو الس الس لث لفم) ةرورضلا عىل لص 1ناو يظن دذع مب هن: سمعا

 هلوعف الالغاى ءا هيلد ؛ ىدلاف سن ا بضأما !الل س اس فقرتص يح

 فرسه: 7 فرمد ىدلا فرم ىدلا فرمهنما ربع ع وهم لاقم الالغاو السلس

 ةدحاولا ةلملا ىا(امههاقم عوقبامو) هيسانتل فرص اريغ قرص ىذلا

 ةدد>او لكثماق نان رركمناتلع ناتلع عسنلا لاعلا نم نيتلعلا ماقم موقتىتلا

 أ |ىهتنم ةغبصولا غابلا 5 1 قي اههرركتل نيتلعلا ماء مامهذه

 اهكحوا ميعالاو زواسار لاو قبح 8 نمار دق هناف عوجلا
 دجاسك تاكسلاو تاكرخلاو فورم اددع اسهل ةقفاوملا ع وجاك
 انلا) وه(و) قا وا ضءد لياعلطمال ن . 1 قد ا لإ امهتدانو جباصمو

 1 منال ءا زج ىلي 2 ام4:هةدحاو لكىا ة ةدودملاو هروصتملا ( تسب

 7١ || |ءارجىفالو لب> ىلبح ىف لا ةي الف الص ااه ناقراذنالاهضو ملكان اتمزال

 |!" || !فالغب ارركك ثينألاراضؤرخ [ثدنأت هازخج ةملكللامههوزل لاء رمح

 ةقراف تءعضواهناف عضولا لصاب سحب ةيلكلل ةمزال تسيلاهذاو ءانلا

 ةوقوقيمل الثم ةيلعلاك ضراعل موزللا ٌضرعولف ثؤملاورك ذملا نيب

 مسالا نوكىا لوعفملا نيءردصم 4 لدعلاف © ىدضولا موزلل
 (ةياصالا هتفرص ٠ نء)اج رع هيوك ىا مسالا جب ور خ ى'(هحورخ )الو دعم

3 
 59 لص مسالا كلذ وكلا ةدعاعلاو لصالا ىدتم 7 تلا هيروص نعى ا

 ةغيصلا ةفاضا ىف تاع 2 ع هويبص نتن 00 هءيصن ١ ىدالو

 نع هجورخ نمرداتملاناو اهلك تاقثلا تةرح مسالا ريض ىلا

 الفطةذةروصلاىف عقوامتارييغتلاو ةيقاب ةداملانوكننا ةياصالا هتغيص

 لدم راسعالا ةؤوذمجملا ءاعمالاك قفورملا صدع نع فدحاع ضع

 ةيلصالا هتؤيص نع ه>ورخ ناو امهيذ ةيقانتسدل ةهداملانأَو مدودب

 ||| |اهترياغءربتمي نادعببالو ىلوالل ةرياغم ىائرخ ا ةغيصيف هلوخدمزلتسي
 ١ ره ا 22 ا 2 جب

 # اهل وع



 معه لع افلا * 036 ةديهاانبم . لاس انوكيف

 للص > نانلع مسالا ىف عقواذاف ةيعرف ةلعلكنال كللذو (يبيونتالو )|| ١

 مسالا ن زو عوف ىلعفلا نزوو هب لعاتدي ب رام عرش نيا و

 ا ذراع ونب صتل نزولا 00 عونلك ل صان ال

 هلا اخد ل مكحيف 2 1 ( ل

 مزمل 02 3. 0 0 اههماقم وأهم دل

 ىحال طضألا ال ىوغللا هأزءم :ءعم فرصلأاب دا رم ا لب 5و [ئئيهذع مس ,الاو اخ 2

 زارغ> الاف تلقناف عبطلا ةمالس هب مكحاك ةسالسلا ىلع هجرت

 سبأ فاحزلان *.ىع|| 1

 هلودىف ف 8 اع ةناعز ةعقاو || ةرورضلااماو . ْ

 دم نياملا هلاقيبح © ىديسو مانأل مي لعمال هم
| 5 

 ا

 3 فخاإ

 |١ هم و 0 بقه ملول هدد>اووا نب: :اعىلع هلاعشا تيد نأ ْ ظ

 6 مشالا ىلا .ة.سنلاب نيدمعر هلنا ُتء>نم لعفلا هيشرف ناديعيف هذ

 | | هنم عنف ردسمملا نم هقاقت_ثا امه! رخاو لعاغلاىلا هراقتف' امه4!دحا
 ع اما لي رخال“ 6 كفامناو كم اةمالعر هيذلا ولا ورا اوفر مسالا ل ا

 ل فرط د فوضومللا عرف ىنصولاو هنع لود.عأ عرذلدءلانالة يعرف هلع لكل نا

 الكنا عهراسجلا ةلفص لمحيأ هيدر رج ا رم تلاع رق ثلاتلاو
 مكح ىفةل جاو هلجأ اههنع] لكف لم الاذا هب رعلا ع ىف برعلا مالك ىف ةجملاو لجرلا م لجر لوقت

 ةريثك تالاّمحا انههو ةركنلا || | دارفال عرفتي كزلاودحاول عرف عجاورخآ ن اس !هطلاخالنا مالك

 ال نكل بارعالا ةنهج نمأ
 هلوقو اهركذب مالكلا لوطذأ

 ركحئإاا م
 نال ظذاسا لا وأ كب رقيا
 انهو ل يهسا مظنلا طودح ٍ

 دبش اح ىف باوجو لاؤسأ

 تدنلا اذهوأ

 ل امفتسهناعأق ناو ةسيانبا : لوالاامذس السلا نع .- ١ ش

 0 سم نسلعاف | اماو##اياا يان رمص ,ارالا ىلع تدص #اهذاوأ باص مه ىلع تبص# هلوقكف| | ظ

 4 لانا ة كن رعد زها 8 3 00-ك 8 وي
 00 2 0 : |١ * عوضتبهنر ركام ك سماوه#هرك دنا! ناهثركددعا#هلوقكش قاتلا || ١

 ىناسما ءدتاو لوالار دصق ل عاب يرو تول ول
 كلا_دلاوإ | عن د تول مياس او را

 : .. ]| دارخ رو بفرق رو ا زاي> الا كو ةرو رسذلل هلوق لع“ ىفيكف ت2

6 1 حالا ٠ نجح. الل أواحزلا ءل
 اه. لك ضو سو نلع. ف مىلاا | 1 0 عى 

 فلالا ىذعت ابضيا ةنويعأ م 0 00

 | ةدئاز اهنو ل ريما نوتلا عش دو عملا اذا 2 نم ا بوش 24 'ز هاوذو ماصعلا لضافلا هلام

 1 دهملل 8 © 1١ نأ نونا ةفص هعوف مدا ى

 ق ىه نبا' .دوهعملاو ىه دلال

 ةعضو دو# 0 :ل| مك م

 صح ادغو) رع 014-1 ”ل| لوك 2-4

 فعلا 36 1 بدأ ميلا ىلع

 نا كعا لوقو ) ىلا "هذال تن

 هلوُذ اذكو“

 عظنلا هروصإ للعلا

55 
 لارظذاو ثدر انا ماس معلا ٍ ا تزو دا ةرورمضلل) 4 < ىلاعجار ا

١ 

 طيسيلار د 0

 نيم ومالا قف ناعاف نم 5

 عرضا د>اولكب سو 0 -

 ىناثكلابرضااوهاذه نوئلار نيءلان وكسب ن نامل كي لعاؤ قب“ همالناك ساو نانوقث

 3 ام هنع ِت هللا ىدر ةيطاقإ هةلاقام

 ا
 ا



 # ىتاثلا ثببلا 9
 1 9 بيوصت "فرصا 4 هاهزم نان © تءتحا الك

 ةدنز نونلاو # ب كر عججمن

 5 نه

 ااقرمصلا لا قف اضم أد_نف
 ماكلا نم اذكو عسن هلوق هربخو

 دع هةلكلا روسو ةازاخلا

 زعع هنأل ىطنملا

 لب نويودعلا هب ضرب ىلناو *
 لاَ اذلو نويةطاملا هيهل لاق
 ناك و ماصعءلا لضافلا

 |لثم ام4* نا اوعز نويارملا

 اروس هولعج 00 هو 13

 ةلرةو فصول اذه ىف هيلع ةخا مدقتو بوكر" فصو ىف امه؟ارشاىلغأ ||: 4 0 7 "رمد 2 ف لل اه
 0 ابيرش مظنلا ةروسعإ عستلا للعلار 5 ذناىن 5 ! بد رهن لولا ازهو ٠ ايوصتلا) ايلا لف 6

 ١ ٠ كر و كح باوص ىَرلاب
 ش 1ل هلا اوادحاوالا ه:من ارنا هع عطا ىف *ةلعلاذا يي هبلود 5 هلع : 2 2
 9 ى 2 7 : ىف رسدلل هر و م مسا وه

 ةيعمإ لج نأك اذا ارز ان ال

 ادام ريخ اها عف لاب لدع
 ١ اوال والا ماى ود

 ش رع لثم 3 لذ ني 1 لاا اهركذ بيئر لع ةروكذلا عسنلا لع ةلممار ا :9و:لاو 20 كا ىو

 ْ ل مى 0100 الاثم( ةهطلطو) دولا لا -(رجساو )لدعلل لاما 4 7
 ّْ اقطع ىصوو 2

 اس اأنلا يي ىلا هراشأ ةحلططرمب هورعأ اةللكه نمل : زدارب اقو ةفرعل 000 : 2
 |رئاس اذكهو ل دع ىلع

 اع 7 (دهاسو 21 تال ( ميهارباو) ده ارباو) ىو ونعملاو ىل ع اول نم لوذملا مكمل ىلا 1 ايف ده اللا ما ارنا دءملا عال. :

 د 4 3 2 حم نو كب ةمرلا ىجارتللراءعتساو ناماللا ىف

 ىلع 'ةلياحلا ةنكلا هديل نيتلعلا ىف م 0 هدءبامو هل ةامم ب سمع ىلا عجل نا ىلالو

 فاطعوا ضعنلا لدب عسا نه

 نزولاىلع ةظذاحا نرخ 2

 يجارلل لدالاىف مث ةلكلوقنوا

 ١ لمولان ل لوو #7 فااهلو

 يهرش اناهزجورؤن ناب نيتلعلا نيئاه ماء ىا(«عماشم)ةدخاولا | 7
 ا (ىهو) " ل مه ورْؤن ىا('«ع 2م)هل |عناومهلوق(بب رقت لولا اذهو

 الأ لع ةظفاحل ا واولان ا نيتاه فطعف ل 8 :

 / ا 3 . . رس 9 ١ - : ةامعو 0 3 : 2 3 0 3

 ْ نوت ليو فلال ' انزب ديار و 8 نان ١ : , فرظلاو ل 50 1 ىهتنا ام يلةم ةيلكلا ةء.ضءأل

 امه: فصول اذهىف اهميلع لالا مدهو ةدان ىصد3ق امه ايش قا حو 0-02 رشم ذاق

 "فن

 اةمعو ةقرعمو ا 07 5

 0 هلعأأ هذه (ه موقن) عسألا كايرانك (اهنمةدحاو) 2 ) 9 ء (واعنسن)لاع

 ' ع

 ا
| || 
 ١

١ 
 ا
|! 
/ 

7 

 امتدح ا لك الد ع تلا رومالا نمي لان دهرفا عرضت سال لابن ى
 ال |كالذو رودالا ل محدنال ل .ةب نح

 1! ((بيرقتلوقلا اذهو لعف انزوو *فل اهليقنم ةدئازْنونلاو) نزولا
 (هذرك لاح فرمهلانونلا ممكي ب ةدازهلودف

 هربخ أد_ئهوااهليق نم ىعا فرظلا لعاف فلآ .هلوقو ةدئاز

 || اهناعمفلالا ةدابز ذيجوتلا اذهنم مهذيال هنا مالو مدقمللا فرظل'
 ٠ 2 الأ للءجوأو نيدديازلا نونلاو فلالاب [مهةعربمو اذهلو ةدئاز اًضريا

 لدي ا هو>ا هلق ند اك ارديز ىتءاج تاقاذ' كا ذهوا عج اممتداب ز

 (|| || !ةعسئ ارومالا نءدحاو لكن اي لرقلاوا لهسا مظالا ظفح نال ظفملا ىلإ

 امهضعب لاغذ ان الخ اهددعوو بال تاو صلاله اب رقتعيم هذا

 ش نكلو هرمي ىدحا مىهطعإ لاّوو نايف ثا مهطعلا لاو بتل ؛ًاسهذأ

 مامن 4 0 فاذا 3 نأ وصوهأم ىلا اه ابد ار عن عيمسل ؛ اهذاب لوقلا

 0 5 تلا 0-5 نم ياكل بتح 7 ه؟ رخل لاثم (بركى دعدو)

 ريخ ركحئا ( هبكحب
 >و) 0 هلو لا عم ل١١ مع وعكس شع همت عت و ع حم

 ا
 هن

0 



١ 
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 لاوحالاو لا ) انطلظو 1 ىذ ص ريغ ىلظعل 05 ةلاحو مسالا اذه

 برعملا مسالا نم نيعونلا نيذهىف انريدقت بارعالا نوك ىنعي ثلثلا
 ىلع فطع (لقتتساوا) اهضعب ص“ ا ريغ لأ وحألا عيجج ىف وهاعا

 بارءالاروهطظ ل ةثثسا ىذلا مسالا فو ارذعتاوف بارع الار دقت ىارذعت

 نكاو ه.بارعالا ةكرولل الد او أَو بارعالا لح ناك 12 كالذو هظعلى

 4 ىف ىذلا مسالا ىف اى ناسالأ ىلع 0 52 ١ اغفالا هروهط ع

 , ضاقك )نين 101 ||| 9 مج أن هقوذم تناك ةءاؤتع اهليقام لويس“ م ءأن

 ةزاحىف الرجا او عقرلا جاحؤ ىأا ) || ار>و اعؤر) ىضاشلاك ذود اقر

 ( ىإسءوو ) ةقلان ود ءايلا ىلع ةريسكلاو ةضلا َلاعشثسال بصنلا
 نوكي دق لا_ةثثسالل نارعالاربد بهن عي ضاةك هلوق وذ ىلع فطعء

 ىلبسم و ىفو رملاب بارعالاف نوكي دقو ةكحح رإلاب بارعالا ف
 نعي (امفرإل ةكرطلاب بارعالاب ص:خمهئؤرذ منال بارعالاريدقت فالذم
 بصنلا نود طقمق مد عمق ها : لا قوه امعا راسم و2 ىف بارءالا ريد

 ف اضالاب ن لوع دل طوقسإ ىولس ا و اسم قد ايتو او

 تعداو ءانواولا تياقناف نك اس امهنم قب اسلاو ءايلاو واولا عجاف

 ظغالا اولا ىه ىلا عف ةراذمالع قب ف 0 ارسل ا ءايلا

 نافذ رأاو بصناا لاح 1 *ء انريدقت عقرلا ةلاحىؤ بارعالا راصق

 1 و ءاب اضيا ٌدغدملا ءايلاناذ اهتقيَمح نع ءايلا ب رخال ماغدالا
 موةأاوبا ىفءاج لثم ىف ثالثلا لاوحالا ىف ان ردن فورملاب تارعالا
 نع تار ءالا فورح 6اس موقلا ىلا ترصؤو موقلابأ ت تا

 ) (رخمالاو) ايري دقتراص لب !ظفل بارعالا قبيل نين :كاسلا ءاقتلاب ظذللا
 نبذ رددرام ع امادع ايف نعي ) ءادعاعف ( هب ظلت 1أ بارعالا ىلا

 قرضا لارغ فرست لان رعل الية تق ارك ذاياو لقتال او[ تاررلالا
 فقرصنملا فرع هتقرععو فرصنملا ند لقا فرسصنماريغ ناكحو

 0 2 فرع ىظغالاو ى هيض بارعالا سايق ىلع

 ا ا رك ويا انثا هيف 650 عامج“او ايهع اياب ْن نار 1 ١
 را س11 52 ا 323557533303+173935510015:2277732عم تت سس سددت 1
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 ظ ظ هتاقمطم عم مهطباو هناقحطم عم ىنثلابارعا لعجاماو ارجو ايصن (ءايلاوإ

 1 تارعالل حلصب فرح ا_«رخاىفو دحاولا اعرفا_مهنال فورحلاب

 ' أنوكيل ام4!ارعا فرإللا تالذ له نأ بسانو عمجاو ةشثلا ةمالعوهو

 ١ [عرف قفورملاب بارعالا نال هل ناعرذ امهلا اك هبار ءالاعرؤ ا<4ئارعا

 [|قو رح ناكحو فورحمحلاب امها عا لءجالو ةكرإ اب بارعالا

 || بارعا لمجولف عمجلا ةثلثو ىثلل نلت ةئس اههئارعاو ةثلث بارعالا
 ا | صخولو سابتلالا عقول ةشاثلا فو رملا كتب امهنهدحاو لكح
 ىنالاى ب اسهب عومجملا صخواو بازعاالب عومجلاقب اهب ىثملا

 هر ىثلاىف عفرلا ةمالع ىلالا اولعجناب ايهيلع ع تعز وق با ارعاالب

 | ظ عذرا ةمالع واولاو ايمو ناييسد و لعفلا ىف هبي ء:للع وفرملاريعكلا

 || اوب سطو نوير ضي وحن لعفلا ف عمجلا عوف رملاري_هضلا هلال عجبا ىف
 ا اره ةنانامهتساوقرفو لصالا ىلع رجلا ةلاح ءاياب ام«!ارعا اولعجو

 [لقنل ع ومجملا ىف هورسسكو ةينثتلا ةرثكو هلا ةط ةششتلا ىف ءايلا لبق ام

 [بصنلا ةسانل عفرلا ىلءالرإا ىلع بصنلا اولجمو عومجلا "هلو ةرمسكلا

 أ | بارعالا ميسقن نم غرفاملو ) مالكلا ىف ةلضف امه:هلك ع وقول رجلا
 || ميضاو# نايب ىف عرش عال [مهعضا وم ناسو قفرحلاو ةكرالاىلا

 الو ق.ساعف امهتلا ةيسعن ىلاراشا نذل ىريدقتلاو ىظذالا بارءالا

 لاقف هادعام ىظفالا نا نيب مث الوا هيلا راشا ىلقا ىربدهتلا نأك

 ذلا برعملا مسالا ف ىا (اهف) بارعالاريدقتى ا #  ريددت ةلاغ

 ىفرحلا نكي ملاذا كالذو هظفل ىف هروهظ عنتما ىا هيف بارعالا ( رديت

 ةكرملاب برعم مسالا فاك ةيبارعالا ةكر ل الباق بارعالا لوهىذلا

 مالب اصعااك ظفالا ىف دووم يا أوسم هروصقم فلاهر خا ف ىذلا

 ' ةلالا نام ن وملاب ( اصغك ] ' )نيك الا ءاقتلاب ةفوذحتوا فيرعتلا

 ك لاب برعملا مسالا ناك( و و) ةكرلا ةلباةريغنيروصلا ىف ةروصقملا

 ملكلا ءان ليقام لغتشا امل هناف ( ىئالغ) وك م اكتملا ءاب ىلا فاضملا

 ىرخا ةكرح هيلعلخدينا عنتما لاا لبق ة.سانلل ةرمسكلاب

 ل ثم با ارعان أند ضع هيأ يهذاذ ةفلاخوا اهل ةققأوم هلو>د دعي

 انها

“|| 
 ا

 ا
1 5 
١ 

1 
 أ



 ه +* /١10

 نالت ةاعت[ ار راتخا اهاو مآ ةرفاثيو ةكشو دا لا ن0
 (*ا بارعا لك ةلباقعىف اولعشل ةثلث ع ومجلاو ىثملا نهلك بارعا|[]
 ةئيام اه ئاعم نوكىف ىئثملا اهتهباشمل دمسلا ءاعسألا هذه اوراتخا امناوأألا
 بارعالا نيح اه رخاوا قى تار عال اص فرد دوحجوأو ددعت نعأ 1

 ا 4م .و عمم ]1 هنأف مدوديك زاعالا هقوذخحلا ءاعمإل ا[ رئاس فالع اعام“ |

 ل 3“ نارغالاذهع فود قورخلا ةداعا برعلا نم

 (اناشحم) الك عرف هن :وكلءرك ذيل وانلك | ذكو(الك ) وه( وز, نحن اموأ
 راشعءابالكن ال كلذب ديفامناو 2 الك نوكلاحىاأ ||
 تاك رملاب بارعالا ىضتقي هظفلف ثم هانهم رابتعابو درفم هظفلإلا

 اذا ني را_تعالا الك هيف ىىورف قوررملاب بارعالا ىذتقن هاءمو[أ

 لصالاو مه ىذلا هظذل نناج ىور لصالاو ه ىذلارهظملا ىلا فيضا 1

 ءرخ ان الة, ريدقت هناكرح نوكين كل لصألا يه ىلا كاكرطلاب ترذأَ
 نياجرلاالك تدأرو نيا>رلا الكى ا نيم 1 4 اب طقسا فلا

 ىور ع زفااوه ىذلارعكملا ىلا قيضا اذاو ني-اجرلا الكب ترصو |
 ل اجو<2 ع رغلا ىه لا فورملاب برعاو ع رغلاوه ىذلا هانعم نناج ؤ

 فورملاب هيارعان وك ديو كالذاؤامهبلكب تررمو !ه4تاكت يرو اههالك |
 ظافلالا هذه نام ناثثو نانا اذكو (نائناوإ ر عك ىلا انا هنوك |

 ةشنلا نعم ا هانءمو ةفقلا ةروص اهتر وص نكمل هدروم ا وأ

 ١ ىمساه ارجوا. صتاهايقام ةحوتفملا (ءايلاو) اعفر(فلالاب) اهب تقلا |
 عجب اوهو أحال طمصا هب ىعم اف هيدار ماو ملاس || ارك ذملا عجج 9# ١

 ا نيضراو نين :س وح هيف لخ ديق نوتلاو ءايلايانونلاو واولانأ
 وذ عج ( واوا) وهو هب قام (و) نوتلاو واولاب عمكاركذم هدحاو|
 نول ىهو عيسلا اهراظن ىا ( اهتاوخاو نو رشءو) هظفل نعالا

 محد الاو هثلُث عج نوثثالو ةرشع عجب نورمع سدلو نيعست ىلا

 نيثاث قالطاو ةرشعلا ريداسقم ةثاث هبال نيثلث ىلع و عا قالطا

 اسضياو ىقاوبلا سايقلا اذهىلءو ةثلثلا ريداقم هقنث اهذال ةعستلا لع

 اقر (واوااب ) غ وجا ىف نيعثالو هيعم ناعم ىلع لدن ظافلالا هذه
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 0 ا ا ا ا

 ارجو ايصنو اعؤر هلوق بصف رجلاةاحىا ( ارج ةرسكلاو) بصنلا
 ةيردصملاو يااا ىلو بصتلا لد و فاضم ريد_ةّب ةيفرظلا ىلع

 ىناثلا مسعلاو ل لجرب ترو اوس ىلع ءاج لثم لوألا مسقلا
 وهو ( ىلاسلا ثنؤملاعه .ج) ةياطب تررمو ةيلط ترو ةيلط ىنءاجلثم

 امؤر(ةمضلاب) هلاح مدقداةرسكلا آان ع هب زرتحاو ءاتلاو فلالابن وكرأ أم

 ٌْ ةريدو ىو ع رذلل ءارجا را مبان هذ بصنلاناف اردو ا.صن(ةرسكلاو)

 ظ ال|هركذ رك ذ'ىعتاكرجلا عبان هيف بصن /ناف( 1 تلارك ذم اعمجوه ىذلا ل صالا

 فرصا اريغ ) تاسع ترو 90 تيأرو تامباسم ىنن ءاج ءاج لثم

 هرك ذئساك بصدلل عباث ه.ؤرجلاو ارجو ابصن (ةحم#لاو) اعفر (ةعأاب

 رسسكب (كوجو كوباو كوخا )دج- اب تر مهو دج تيأرو دج-ا ىنءاجو
 الا الا فاضيالف اهجوز بناج نم ًارملا بيرق ما نال فاكلا

 تافصلاو ةروعلاك هر ك ذ نكس يذلا اء ىلا : نوهلاو ) كونهو)

 (كوذو) ةيواو تاصوقتم هع رالاءاععالا و ذهو “ هد !الاعؤالاو ةععذلا

 وردم فيغل وهو ( لاموذو ) هوذ هلداذا ءاه همال ىواو فوجاوهو

 هنال فاكلا نود رهاظلا مسالا ىلاوذ فرضاامناوووذ هلداذا نإ واول
 اءؤر ( واو ' واولان) ةتسلا ءاعمالا هذه بارعاف سادجالا ءاعب ءاعسإ ىلا الا فاضيال

 أ|| | ةريكم اهنوك لاحلب اةلطمال نكلو ارج (ءاي (ءايلاو) ايصن (فنالاو)
 || تررمو كيخاتنأرو كيخاىت 0 تاكرملاب هب رعم اهئارغصمذا

 ||| |امناو عملطاو ةنثتلا بارعاب برءماهتم عومجملاو ىنثملاذاةدحومو كيخاب

 | |تناك اذا اهنال (ةفاضم) ةهلثمالاب ءافتكا نيدبقلا نيذهب حريم
 ' 2 تاكحرملاب !4بارعاو الصا ةفاضم نك لو هد>ومو ريك

 نكلو ةفاضم نوكت نا ىجذيف خاب تزهو 3 تيأرو خا ىتءاج
 || ملكملا ءاب ىلا دف انضم تناكحاذا اهنال ( ملكتملا ءان ريغ ىلا 2
 [||لاثملاب طرسألا اذهىف فكي لو اهلا ةفاضملا ءامسالارئاك !يلاخ

 ||| بارعا لعج امتأو فاكلاىلا اهنوكي اهتفاضا طاّرشا مهوتي الثل

 0 ِ ارك ذملا عجبو ىنثملا بارعا اولعجامل ىهذال ىورملاب ءاعنالا هذه
 ||| نوكي القل كلذك اضيا داح الانضعب اص اواعصن اًودارافورملاب
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 ضب ىت ابعملا ضعي سايثلا داسف ليزي هلال هب ىعم داسقلا ذل ازا ا

 نه (رجو ب صنوعفر)ة ثالث مسالا باز ءاعاوناىا (هعاوناو)
 ءاعسالا

 تاك را ىلع ى ةاطنالو هتارغعالا فورااو تاكر لا هصتق هث الثا ||

 ثاكو رااىف هلع تسم[هئاؤةرسكلا ودم لاو ذمضلا قالخ الصات ةلباع ءاا

 9 ارد الالات عذرااف ) "هلق ىلع ةبئاز مالا 5 رااؤو ايلاغ هناش 0 '

 لقبا ةقفيوح العاؤ 'اهلاثوا ةمالعى ا (ةب اعاعلا مع كارو

 84 ةكرح (تسناو) م وع او ًادابملاك اضيا لعاقلابتاقحللاا :

 انيكحوا ف ود قيقح الو عقم ؟ قل انو ةيدلع ىا 00 ءا (ةيلوعفملاع) اقرحوا

 ةماللعىا (هقا انضالا ةقاضالا[ع) 5 ن>واناك ةكر < ) راو) هر تالا لعشبل

 0 < اردصم اه سني هقا اءضالا كتاك ذولا هيلا 0 ىلا نوك

 عدرا! ص: ثااماو ةيل اوععملاو هياعاقلاف ماهي لادن ردصملا ءايلا قالا ا

 ىطءاؤدحاو هنالل لق لعق هلاو لين عفر نال لوعف لان بصذلاو ىلءاغلاب

 ىطءاف“ةسجن اهذال ةريثك ليعاغألاو فيفخ بصتااو ليلخال ليلا
 هلذمالع لمح رطاريغ ةمالع هيلا فاضلل د ملاو ريثكلا هفرذخلا |

 ىملا) لصد ىا (موقتب هلم)اب ونعدوا ناكايظغفلا «لدلعلا و
 (بارعالا) ةيضتةملا برعملا ىلع ةروثعملا قاعملا نم ىتعمىا (ىضنتفملا

 خ.العمف ةرال مؤيدي زى ةيلعافلاو «.ل صح هيذا لهاع ءاج دي زىنءاج ىفذ

 لعخ 7 زنة 3 وعقملا ى يعم لصد هذال ماعد 7 ادن ,ل تنارقواهل

 ةوارضألا : ىءءل صح هيذا ىلع أي ءأء || ادب زت ترس ىقو اهل م7 بص دا ل

 ىذلادر درر لا نحس سلا ىا (قرصن !ادرفللاو) اهل ةءالطزالا لدقا 51 .زىفأ

 سمكملاعجلا) اذك (و)ل جرو دبر كف رمصنمربغالواغو الو قش ن كيما
 كن رك فق رنه: هريغن 5 لواملاس هيفدحاو لاءاشب ٠ نكي ىذلا ( ربط

 ني يدو نم لضالا لغم مسالا نم نيوسعلا نذهىف تا ارعالاو ةلطو

 ةكرذلاب ام4:3بارعالاو ب را, نوكينا بار عالا فل ضالا ن ااه دا
 ثالثلا | تاكر ملا, نوكينا لصالاف كيا بارعالا ناك اذا اذا
 : ا لاوحالا ىف ثلثلا تاكرالاب امه5 نارعالاو ثالثلا لاوحالاىف
 ةلاحىكا ع ضذ ةوعلاو) عذرلا دل ((هؤرةمدلاب) ايلهبفانازمدلا

 سس ْ



 ىلع 6 7 هلر مطب بارعالاءمضو ىالتخا ةدئاف ىلع هش نادارا :

 ةياغ مهلا ن 29 كد هل هنأ مالكلا ىوشن م موهكلابإ رعالا محو 1

 لد تةيقعا نفاخ ص فاتحا هلوعب تا 2 ف ماللاؤ د ءيلا 1

 ىلع بر.ءما ىلعى! (هيلع) لععاغلا مساةغيص ىلع (ةروتءملا) ةفاضالاوأ |

 برعملا ىلع بإ رعالا ةيضتفمللا ىتاعملا تاوادتاذاؤ عاعجالا ليش ىلءالا |[
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 ناعافنا ا

 رخآ ىأ ( ةرخآ فاتخا ) فرخوا ةكرح ىا (امبارغالا) ةلماشلا
 فرااوا كلا كالَد ىا 5 هويصوأ اناذ برءموه تر نم برءم ا

 ولو ىضتفملاو لهاعلا داريال فرملاوا ةكرملا ةلوصوملا امب دارب نيحو

 رداستتملا نام هب هلوذ نم ةموهغملا ةييدسلاب ع اهموع ىلع تيهعبأ

 ديعبو ةديعي | با سآلا نو قذنعملاو لماعلاو بأ هلا بسلا بدسلا نم

 ركل ى:صلاراثخا ىلع برعم هلال الغو< ةكرح تجرخ هيلا
 ثيح نملب برهم هنا ث يح نهسبابرءملارخا ىلع هكر اهذهقالتخا
 ئع :ضااخ نكلاعت مو هج ب ارعالاد> مت ردقلااذ ل ملكت اع الب .ةام4ا

 مامن م اذه سدأ 0-1 > ىئعملا اذه دارا هنأكو هياع ه هرو ةءملا ىتاعملا

 ىنءيدلا ن 6 راخماب ى ةاعتم لديل ىف ماللاو دكا نع ال

 ءءوعفملاو ةيلعاقنا نعل 1 ىنا_ءملإ ىلع ) ىالتخالا هباموا فالتخالا

 اذا هورواعنو ىلا اوروتعا لاي 5 الأسالاوا دوروأا عم لدم عيوص#

 ةيادللاو ةيوانملا لوس ىلع داو لعل دحاو ةعاج 3-5 ىأا هواواد

 اضيا اهتامالع نوكيزا ىفش اهداضتل ةعمتىمريغ ةب واتم ةيئاعتم

 فاللال برعملارخا هن فاتح ثرح عض وو ىناعملا كلتىلع ةلالدلل

 لدي مسالا سفن نال برعملا مسالارخآ ىف بارعالا لءجامناو ىناعملا كلت |
 ,فوصوملا نع ةرخأتمدغصلاناكشالو هتفص ىلع بارعالاو ىعسملا ىلعأ |

 نمو ةيضتقملا ىناذملا ول بارعالا ةاوافم م5 وااذإ هب رعان ها

 هانزءم وكف تلت ةروهل !نوك د د 0 تنوفا هر _ءم تد ل :

 بارغالا ىللصا عضرف تهطل ف نودلخلا اهي عقوف كلذك

 أل ذوخ أءوهو هياعلادلا نءارخأتم اضيااهيلع ل دلانوكيزا بسنالاف

 | رو و م ثركألا مك ذهن ا سعالا ةيامغ لسقلا اذه :ماضرا مكحلا

 «ةلازا ؛
1| | 
0 

| 
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 فت امنا فرعيل هرخآ فل“ | هنانالوا فرعي نا بجو هب هن 35

 هبدهق ب ريغبالوا فرعنا يغضبذي ل هسفن ىلع ثلا مده م زا 1 دا

 هكخو) كن دبا هل ءذاك هماكحا "هج نم ها طر

 برعح وه تع >> نم هناع ةببرملا هراثاو برعملا ماكحا هجن ٠ نم م ىأ ْ

 فرح لدن ناناثذ برءملار اوه ىذا قرط اى ا (هرخا ١ فاتذ نا) 1

 لد ناب ةفصوأ فورهلاب هبآر ءعاناك اذا|نيكح >وأا هع ميرنا رع ظ

 ىالتخاي) ةكرجلاب ةارعا ناك اذا اهك>وا هن هح ىرخا ةعصإ ل ٠ ظ

 لمعي نار لمعلا ىف هيلع "ةلخادلا لماوعلا قالتخا بيسي ىا (لماوعلا | ظ
 اهفالتخا انصهخامناو رخ آلا ضءلا لعلام الخ ا هزه ضع
 ت»سْخ ىقاو بور. اديز نا اناوق لثع ضقت الثا لمعلا ىف هنوكب

 هفالتخاب فانك ىل برعملارخآ نا عم ةيفرخلاو ةيلعفلاو ةيعمالاب ||

 وا هربدقتوا هرخآ ظغل ات ىا 'رييغلا ىلع بصن (اريدقتو ا اظفلإلا || |

 اماسظذا ىالتخالاودقتوأ ظفل فالتخا ىناتك ىا ةيردصملا ىلع

 راصفاغلا ءايلا تياقنا ىفب و اسؤو ىف هلصاناف نقب تررعو ىف تدأرو
 واهمية ح نوكي نا نم عاىريدّعتلاو ىظفالا الت خال' واب رب دقن باردالا ا

 لوقو دحلان تر ممودجا ترًارانلوق لثع ضةش الثا هيل انشا امك وإ

 ىف هيف لماولا فلتخا دقدلاف اع ا نياسع تررمعو نيابسمترأر
 بصانلادءيد وادم ن انامكخ >لبةقيرة>-دج ارا ىفىالت>الاول معلا

 رح " فعن لاو ةنثتلا فلاحا اذكو رجلا ةمالعراطادعب و يصنلا ةمالع

 10 0 لماوعلا ىالثناب فات روبصلا هذه .ةنزعلا|
 ضعب بكراذا لماوعلاىفالو برعملارآىفال فالتخالا قةحتثال تاق[
 هيلع بئرتي و ءادتنا هلدأععم ٠ لدالا نم ههباشملاريغلا ةدودعملا ءاعسالا ||

 0 يكحاذهتاق) 0 رخدبب ارزعالا نوددغ كانه لب تارضالا|

 نيكل دحا لخدي ىلو اف رخآ مح ىال:خالاو برعملا ماكحا نمأ
 انهن كلو 8 راسن 1 ةريثك اماكا بر.هللنأو هيفداسفالر خالاىفأ

 فات روصلا هذهىف اديز ىف لءاعلا ناف اديز براس ىتاو اديزإ || |

 ىفىءاجكالوق ىفاكاريدشتو دب زب تر رهو ادي زتيأرودي زن ىفءاج كللوقىف



* 2 

 برءملاوهلصالا نبه هبشي لىذلا بكرملا عا اذهوالوا للصالا بم
 ىنب٠ لالا .ىنبم هببشي ىذلابكرملاو بكزملا ريغ ىتعا هادعامو
 بكر ىذلا مسالا ىا (بكرملا) مسالا نم مسقوه ىذلا ( بيرَمْلاَم )

 كللرقىفءال وهو مئاقو ديز هيف لخديف هلءاع هعم ق قس ابيكرت هربغوم
 ةدودعملا ءامعمالا نم الضابكرع سبلام فال ءال ؤهماقو ماقديز
 ||| اهيكرتال نكل هريغ عم بكرم وهام فالك و ركبو رع ديزاناب فلاوح

 تايئبملا لبق نم تالذ عجب ناذ دي زمالغىف مالفكهلماع همم قة || يرن وا
 : 5 1 2 00[ م . م صم 2111-

 1 حت 6 بارعالاعئمىف ةراؤم ةيسانم يسانب لىا ( هيشي لىذلا) ف:صللادثع ا 5
 ةحا ةهفاضالاو ءاننلا َْق لصالا وه ىذلا ىبم ىأ ) لصالا ند ( . او + -. ت55 ت7 2

 نع 3 6 . 5 8 7 : 1 220 0
 ةوه لم حجب رخديفلا ادهبو فرالاو ماللاريغب سحالاو ىضاملا وهو َّ 0 29 ا. م

 هللا ءاشنا هباب ىف 'ىعساك لصالا نمل اسهبا مم هنوكل ءالؤه ماقلثمىفأ || . 5 5 4
 ةيرايدلا ةدودعملا ليلعمالا لمح قا_ككلا نحاصنازعا ) ىلاغرأ | ت2 كي يدي و
 : و ل : ! د هاك 5 تلك 58 4

 مساوه ىذلا برعملا ف عانزللا سداو هب رعم ةروك ذملا ةهباشملا نع
 ىلع بارعالا ءارجابالا لصال تالذن اذ تب ٌرثعا كال وذ نم لوعقم

 دريت ةمالعلارةءاؤاحالطصا ب رعملافلب بيكزيلادعب ةملكلارخآ
 مالكنهرها_ظلاوهو بيكريلا دعب بارعالا قافحمال ةءتحالصلا
 ||| قاةهالا لوصح ةيحالصلاعم فئصملاريتعاو رهاقل'ديع مامالا

 أ | ل_هغاب بارعالا دوجو اماو هفي رعتىف بيكرلاذدخا اذهلو للا

 | !ىهو ةملكلا برع مللاسقي كلذلو دحا هريتعي ف اب رعم مسالا نوك ىف
 || برعملانانهروه#عجادنع روهثملاوها ع فنصملا لدعاماو هب رعم

 ال ودحلا ملء نيو دئنم ضرغلانال لماوعلا فالتخاب ٠ را نمل
 || برعلا ةغل عش ملنم بيكرتلا ىف ماكلارخاوا لاوحا هب فرعي نا

 || | نةتسم كلذك اه ءاكحايفراعلاناف مهنم عاعملاب اهماكحا فرعي ملو
 نهدوصةملاف مهئاحالطصا ةفرعميف اهبادتعم هل ةدناوالو وغلا نع

 الأ ل_هل هنالك ىف هرخآ فاتكامم هنا فرعيزا الثن برعملا ةفرعم
 فلتضام#لا ةفرعم ىلع ٌةمدقتم هتفرعخ مهمالك قياطي فاغل# ءرخاي
 |[! |ىالتخالا !ذه ةفرعمل ذل صاح ةمدقتملا ةةذةرعم ناكحواف هرخا
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 هل
 انعم ءءلع لدي لهفلاو لغش 1 قسما لقا لللل لكنا ل
 فر> ناذ مسالا دارفا عيب ةلماش تسبل ةصاخلا هذهو ةقباطمال
 تالودو ملاك اهريغو ةراشالا ءاعتاو رامعذلا ىلع لخديال في رعالا
 ( رجلا )لوخداه:م(و) [نهه ةروكاذملا سهلا ضاوخطلارئاس كلذكو

 اظل هيرو رجلا ىف رجا فرد ربا هنال مسالات رجلا لوخد صتخاامناو
 اظفارللا فرح لوخدو دب ونعمل ةفاضالا ىناكاريدقن هب رور#لا ىفوا
 يضبنيف مسالا ىلا ل_هذلا ىنعم ءاسضفال هنال م صا رطشتوأ
 ى4ذ ةيظفألا ةفاضالااماو هيلا لعفلا نعم ىذعي 1 6 لخدي نأ

 فلا اع صتق 28 ىل_مالا فاا_النا ينبني هب وعلل عرف

 (و ) لعفلاو مس الا ميزاب هيلع د زبوا لعفلا ىنءا لصالا هب ىصتخبأم
 باكلا زها“ ىو مئَرْلا نيوتالا هماسكقأب 0 31 اولا )لوخداهن»

 نطير نامت هحو ىلع دداعتنالا نانو هل رعذ : ىلا عتهشا اكل

 نيون صاشخا مدع ة_هجو هي منرملا نيو ادعام ص اصتخا

 ىلءال لوخدلا ىلع 21 عقرلاب وهو( هيلادانسالا )اهن 2( هن مريلا

 رح . الان قولا اوا لوالاىف رك ذلا لوخدلا نهر داس ملا نال هلو>دم

 ٠ ىشلا نوكمب دارملاو ةفاضالا ف اذكو دات_سالاؤ نايؤتنم !ههالكو
 نوكينال عضو لعفلانال مسالاب ىنعملا اذه صتخا امناو هيلا ادنسم
 اهنم(و) ةعضو ىقالخ مْزلي هيلا ادئسم لعجولف لعْفَف !د:سمادبأ

 اظذل هرك ذبالر لا قرح زر بدقتب اها * قشنا نوكى ان( ةفادضالا)
 فيرعتلا نم اهمزاوأ صا_صتخا مسالا اهص اصتخا هجوو

 نيقداصلا عهنيدوب, ىلاعتهلوق ىفاك هيل'افاضم مقيدق :هلخجاو لعفلا نال

 نيةداصلا قدص عفن مونىأ ردصأملا ليو أأتاذه لاقيدقو مهيددص

 انلوةب ةفاضال انديقامناو مسالا صت”اةاطمرا ر>ري دقن ة فاضالاف

 فاضد ترمهناف ديزب تدر اةاوقب ضقت الث راف ر> ريدقتب

 ٍترء» ) ناعمت مسالاى' ( وهو ) !ظفل راف ر> ةطساوب ديزىلا

 هيشي نااما لقالاو الوا ةريغمم كغ توكيناانا اولكال هال ( نيمو
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 ىنعلل ةفصدعب ةفص وهف هيلع لادلا ظذللاء مهلا ىف ةئلثلا ةئسْرالا

 دارملاو لعفلا ةدناثلاب 0 مسالا دج نع فرالا 5 اري لوالا ةغصلا.فو

 لاءءفالاءاسع+ا هيف لخدفلوالا عضولا بس نوكينا نارتقالامدعب

 هناف تاهيهوح حب رصريغوا اضيا اردصم ليعتس دق هناذ ديور وحن
 رداضملا ندوا قوقردص.» ةاقوقنزو ىلع هناذا اريصو ليه سا 1ناو

 راسا نءوا فرظلانءوا هصوخ اناوصا لصالا ىف تناكص ركل

 ىلع ةلالدلاا_هنم ؟ىشل سيلف اديز كبلعو اديز كماما وح روردلاو
 نزلبسالا ل يؤالا هزعجب رخو لوالا عضولاب سى ةثالثلا ةنءزالادحا

 عضولا لصا بس هب اهاثءم ناّريقال داكو ىمع و نامازلا نع

 لاية تفالاو ىلا نيب ك١ ريشاري دعت ىلع هباؤاضإا عراشملا هنعجب رخو

  5اضيا نيءم دحاو ىلع لدو ةغلقلا ةنمزالا نم نيييوم نينامز لع

 جدعبب مذ هاوسام ىلع ةلالدلا نيعمىلع هلالدلاىق حدب الذأ امه:«5ىف

 عرفالو ) ةدارالا نم ةلالدلا نياو ءاوسام ةدارا نيعملا ةدار'ىف
 هبةفرعم ةدان ز ديفيل هصاوخ ضعب رك ذينا دارا مسالا دح نايب نم
 نكف اسهترثك ىلع ةرثكللا عج ةغيصب اهيشم ( هصاوخ نمو ) لاف
 ءىشلا ةصاخو ةصاخ عجب ىهو اهنمضعب هركذامنا ىلع ةيضرعبتلا
 اذ هصاش ىهامدارف' ع+ هلماشأما ىهو هريغد> والو هب صام

 صاوخ نك هل للعلا, بتاكلاك هلماشريضوا ناسنالل ةوقلاب بتاكلاك

 فيرءالا فرح لوخد لاقولو في رعتلا مالىا ( ماللا لوخد ) مسالا

 رغسعاىف مايصماربا نمسا مالسلا هياع هلوق لثه ىف ميم الماش ناكل
 رات انا ىلا ةراشاماللا هرايتخاىفو هنرهش مدعل دإض رعت مل هنكلا

 تدي زاه دو ماللا ىهفي رعتلا ةادانأ نيه ومس هيلايهذام.دنع

 بهذ دّقذ ىل_اطااماو نكاسلاب ءادتبالا رذعتل لصولا ةزمه اهيلع

 ماللا تدي زاهدحو>وتؤملا :نمهلا امنا ىلادريملاو لب و لعكلاامتأ ىلا

 فرد لوخد صتخااماو ماهفتتسالا هزم نيبو اهم قرؤلل
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 نوكي نا اضيا ملصاو ة_فوهفملاب لقتسيف هناذ دحىف ظحاليو
 ناحلصتالو ةموهفملاب لقتساالف تاز كلتاماو هبو هيلعاموكحم
 |دصةاظوحل»نوكيناامه:هدحاو لكفدبالذا اهب و اهبلد اموك<نوكت
 ركّذبالا لفعتتال تانك: لب هريغنيب و هند ةيسزلاريتحي نا نكعل

 م«اوقب د ارملاوه اذهلو اهلاوحا ةظدالمل انال 1 نوكتل اهن اقاعتم
 دارأانا تمنع اذه تقرع اذاو ا هريغؤ ىعم ىلع لدي قرانا

 سفن ىف ىلا ةنونيكبو ةيموهشملاب هلالقتسا هسفنىف ىعملا ةنوئيكب
 اءلالقنيسال اهيلاىرذخا دلك مض ىلا ةجاح ريغ نم هيلع اهتلالد ةملكلا
 ةماكلا سفن ىف هنن وذيكو هسفن ىف ىنعملا ةنوذيك عج رذ ةيموهغلاب

 تاكا !اذه ىفذ هيموهفملاب هلالقتساوهو د>او ىها ىلا هيلع ةلادلا

 راي ىو ل ةلوصوملاه كل عجزا 1 لع هسسفن فرو رول اريعذلا

 سصطا هجو ىف قيسام قرط ىلع نوكيل رهاظااوهاذهو ةماكلا نع

 اهيل ىعملاىلا عجري نا لمحو ةملكاا سفنىف ىنعملا ةنونيكم
 ىنعملا يف ةرهاظ لصفملا ةراس.ع نكلو نيينعملا الك ةّدارا ةدك ىلع

 رابتعا ىلع لديامب اهديقويسم مدعل عملا ىلا ريعضلا عاجراوهو ريخالا
 هعوجر ل انه فنصملا مزج اذهلو ةملكلا سفن ىف ىعملا ةنويك

 اءهج مالا دح لتخيال هنارهظ قيفحلا نم قبساسع كلا نإ

 تحن و قوذو وذ لثم ةفاضالا ةمزالل ءاعمالاب اعتم ف را دحالو

 ةلدتسسم ةيلك تاموهقم اهين اسعم نال كالذ ريغىلا فلخو مادقو

 اعبتو الاهجا اه !ةلعتم لقعت اهمزل اسهتاذ دحىف ةظودطم ةيموهفملاب

 اهتاموهذمىف اهلابعتساب ةداعلا ترجامل نكل اهرك ذىلا ةجاح ريغ نم

 اهركذ مر اهءضو نم ضرغااهن ال ةدوص تاقلعتم ىلا ةذاضم

 ىلع ةلاد ى4ذ ىعملا لصا م5 لحال 3 تايصوصخلا هذه مهل

 فرالاالمسالا د ق'هلخا د ى 4ذاهريغىفالاهسؤناد> ىف ةريتء ها هيتاعم

 ثدا اىنعا ىيضتلا هانعمرا شعاب هسفن ىف ىءم ىلع ال[ لعفلاناك الو '

 لهشلا ظفل نع رهقلا ىف ةثالثلا ةئمزالا دحاب انرمَقم ىنعملا كلذ ناكو



 «ة
 وج تع اير هي و ع ع وج م حصص روع ع عج نا 1 ا ن2 لق لائق ل 7 نت م لج  همصساط هدم معصم

 لعفلا# لعفلاو لعشلا ىو نادوّمفم امهالك ف راو فر ا ىف ةيقآيلا

 مسألان اف دوقفم [(ه4©ل>افرملاو مسالا قو دووقم هلاد:سملاق راو

 8 ا سملاؤ هيلا دن سة ناك ناو دوقفم هي !ادتسملاتادنسمناكن ا

 نهلب مشالاو فرذلا سيكرت نم نكي ف ادي ز وعدا ريدم دي زان
 3 تاد ةبلكىإ( لدام رمسالا) وعدا قىونلاوهذلا مسالاو لعفلا
 ريمدلاريك نتف ةيلكا# قعد ل دام سفن ىف ىأ (ةفنؤ) ا دم

 لصقملاوم رمش اطباق دق رج لزمن نلا6 لوصإل اغتال ام

 ىءهىلع لادام ىبا ىنءمىلا عجرب هقن ق عم ىلع لدامفىف ريخذلا

 تالوفك هنع حج راخ سارا تعانال هسفن ىف هيلارظناابو هسفنى» را تءأب

 كلذاو ا_هنع جب راخ ما راستعاب ال ىا اذك اه مكح اهسفنىف رادلا

 داس تعا ىا هريغىف لصاح ىا هريغىف ىءهىلود ل دام فرذلال يؤ

 ضعب هرك ذ اه هاوص#و هءال كح ىهتنا هسفن فةادتعاب ال هعلعتم

 اناذ ادوجومو هتاذب امام ادوجو» ج راخا ىف نا اك لاق ثيح نيةقحملا
 حلصإ هتاذىف ظوحلم ادصق كردم وه لوقعم نهذلا ىف كلذك هريغب
 حلصيالف ءريغ ةظحالا ةلآواعبت كردموه لوقعمو هيو هيلع مكحينإ
 ]|| نءمناك تاذلابو ادصق لقعلا هظحالاذا الثم ءادتءالاف اهنم *ىثل
 || نم اعبتو الاججا هّدلعتم لّقعت همزلو هناذىف اظوحل» ةيموهفملاب الّقتسم
 ||| طغف ءادتالا ظفل لولدم راتدالا اذهب وهو هرك ذ ىلا ة>احريغ
 ||| هةلعتم ىلع لدستل هيلا ىرخا دلك مضىلا هيلع ةلالدلا ىف ةجاحالف

 | ةملكلا سفنىف انّءاك ىنعم لعفلاو مساللزا مهلوقب دارملاوه اذهو

 ظ ْ |ةرصبلاو ريسلانيب ةلاح وه ثيحنم لقعلا هظحالاذاو هياع ةلادلا

 | :_هوهفملاب لقتسم ريغ ىنعم ناك امهلاح ىرعتل هلآ هل_عجو الم
 || هقلعتم ركذبالا لقعتين ا نكعالو هبو هيلع اموكم نوكي نا ملدنالو

 || لصاسلاو هقلعتم ىلع ةلاد ةلك مضبالا هيلع لدي ناالو هصوصخم
 | |دحاو لكل ةعوضومنم هظفلو ىلك نعم عوضوم ءادتالا ظفلزا

 || اهتافلعال تالاح اهنا ثيح نم ةقلعتملا ةصوصخملا هنا_ِْرِجْنَم

 || اد_صق لقمتي نا نك ىلكلا عكعملا كلذو اهلاو>١ فرعتل تالآو

 «ظحاليو#
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 تا رقما وتالمهلا تح 02 نعمل دي وةينالكلا ريغو ةهالكلا

 دياز مالغ لثم ةيمالكلاريغلا نا.كحرملا تحرخ تاع لأ دمعت و

 برسم لثم ةيريخ تناك ءاوس هيمالكلا تايكرملاثيّقب و لضاف لج رو

 ناف برضنالو برمذا لثم ةماشناوا ٌتاَق ديزو دنه تب سطو ديز
 ةبونم ئرخالاو دظوفلم امهيدحا ني_تلك نعذطت امهنءدحاو لك

 نه منان استماكلا تناك ثرحو ةءان,ةداف بطال اديؤب دانسا امهتنب و
 ما هونأ كب ْز لثم فب ريع لا 9 لحد !تكحوا ةعود نيتملك انوكت نإ

 كح ىف تاك سح اهناع 1 لطاءذهؤ رايخالان أو هولا اقوا هوبا ماقوا

 زيدو لد ل اسضياهيف لخدو بالامكاقنعا ةدرفملاةملكلا
 اذه يكحف هناف ةملك سدل ل444 امهيذ هيأادنسملا اعمدي ز بولقم

 ةعويدك اكاقادياز رقم رسطو# نا ىف رهاب َّظ فنصلا مالكناربعا) . طظعدالا

 نكزملاوه مالكلا«لاق تح لصفملا نداص مالك قال_ ' مالك

 وهمالكلانا ف حبي زبص هناف ىرخالاىلا اههيدحا ل نيتماكن ع

 باو ليسن باها رع 7 هرع ياخد تاهلعت ماو ت ا

 هديب لو ,اقلطم دائسالا 0 31 فب رعل ىف -ك ا دق ةهناذ كلذ

 قدصي ذئيؤ هب هديق لبا نم صخا هلم+ نمو هتاذل ادوصقمهنوكب

 مالكح لاى الأ افاصواوا ارابخا ةءقاولا ذي ريا لجلا ىلع هلجلا

 كيلو هر !نل نواضعملا دائسالاوه دانسالاب 2 1 اينلقا| ىشاوذلاض»!ىفو

فو) هيلادنس(ممسا] )نمض(قوا) هيلا شع
 محسلل | ضعب قودنسم (لء

 لا قلد ةثليلا ماسق الا نيد ىل علا ىانشلا بكر ملا ناف مساو لءذىفوا

 فرد لعقو لعف مساو مسا نفي او سأج نم ا هلع ماسقأ د

 ندوفر>و لعق فرد>و مسا لعقو مم ني سلج نما هنم ةثلدو فرد>و

 هيلا دنسمو دوس»ن ءهلدب ال دانس الاو دا: سألا نودي لص < ال مالك لانا نيبلا

 ةعبرالا ماسقالا اماو لءفو مساىيوا نيعسا ىفالا ناقفدتال بهوأ

 ١ | لسعد الىا ا الو) "لولا ٠ نم ص خا اضو' ف:صملا د: ءمالكلا انوكي

 || رخآلاو دنس اسهدحا (نيعسا) نمدع (ىفالا) مالكلا ى (كلذ)
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 هلانزاع اًضي اًدثالنلا ةنمزالادحا مهفباهنع ىنعلا كلذ مهني نيحىا
 ظ مهغلا ىفاهسفنبا< ,لعلوادملا ءملا كالذ نّرمشن (ال)نااهتفص نء(و')

 نك“ ىلع لدياموهو ( ىف ( ىناثلا ( مسيقلا ةثالثا ةَرمزالا ددححاب مم اهنء

 وعم نم ذو ام( ديالا مسالا ) ءةالثلا ةنمزالا دحاب نّريقمريغ (ه سفن ىف

 || نود مالكلا هدجو هنم بكري ثيح هب وخا ىلع هنالعتسال واعئارهو

 || |مسقلا(و) ءامس# ىلع ةمالع هلال ةمالعااوهو مسولا نم ليقو هيوخا
 ةثالثلا ةنءزالادحاب نقم اه سفن ىف ندع ىلع كيانوقو لوالا )

 ( كلذب رمد )ردصملاوهو ىوغللا لعفلا وزئذتل هب ىع# ) لمقلا 0(

 !١ |نمىا( | نالخاو لكد-) ةثاثلا ماسقالا ىف ةملكلارم 05 هجونىا

 ْ لق رمل ناس مالا ه>ون ىا ه ميعدق هنال تالذو ماع.سقألا كل

 | |لءفلاواهيلا ىرخا هلكماعكنا ىلإ بات لباه سفن ىنعم ىلع لدنال
 مسالاو ةثاثلا ةئمزالا دحأب ن ريدم هنكل اهسفنق ىعم ىلع لدن هلك

 || | ةملكلاو ٌهثاثلا ةنءزالا دحاب نري مريغ !بهسفن ىف نعم ىلع لدت هلك

 || |لالقتسالا مدعب ةيوخان ع زاتمم ىفرملاو هثلثلا ماسقالا نيب 7

 نارتقالاب مسالا نعو لالعت_سالاب فرمان ءزاتمم للعقلاو ةلالدلا ىف

 ١ |ادف ناّرقالا مدعب ىلعفلا نعو لالفت_بالاب فرملا نعز:#م مسالاو

 سدلو هيذ ريع لو دنع عنامو هدارذال عماج ردم ايف لاو لكل

 راشاث يح فئصللاردهللو عاملا عماجلا فرعغملاالا ا:ههدملاب دارملا
 ا كالدب معدقو هلوعب اهيلع هجن رص ليد 3 اهدودح ىلا

 ةغللا ق( مالكلا ااكلاا ) عيابطل ' بتارمتواغن ىلع ءاندعبا ف اه ح رك

 | |ظذلىا ( نمتام ) ةاحعلا حالطمص'ىفو اريثل :ىوا ناكاليإ هب ملكتام
 ْ ا هنمكىف ا_ءهن* هدحاولك 0 (ىيكحو | هثينلا نر .عدل

 ْ اهدحاو لكوه ل 2 مسا نعم“ نعكنل و عومجلاو م لءافمسأ ن . طل

 ال[ بيسي الصاح انهذعلى 4 دانسالاب 0 اهدا مزايالف ني ”ملكلا م

 | (نيتملكلا ىدحا ةبسن دانسالاو ىرخالاىلا نيتيلكلا ىدحا د
 ١ معا ا هك بطاسخلا دوت ثيحم ىرخالا ىلا |يكحوا| ههه

 ]||| |تايكرللاوتادرفلملاو تالههلا لوا طاخؤل دو لع وكت لا

 ٍ < ةيمالكلا# :
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 برعم هنأعق هةالخا داع هلل اعله ىدد دحاو تارعان برعاو

 ناكوا هنا وهلا وعنه ضرغلاب فراعلا نطل ىلع ىنذيالو نيبارعايأ ]ا
 0 5 ةيلكل فب رعد ىف لضفملا ب >اص هدرواامو بسناناكا سكعلاب مالا
 ع ع 3 هلل ادع 0 1 4 ىح' ىلع 1 ل 1 0

 5 ا ه+ر# ىلوأو دارفالاديهب ه>راق 0 ةددأو لا مبا ريمالا 0 هدشادعيا+ ىريستياا لاا
 و2 ةلالدلانال ةلالدلا مزلتسي عضولا نا يعاو) تفرع اك بسناناكا 7
 دي ع أ | ةلالدلا تمم مضولا قت ىف رخ اى هنمرهشب شي ىذلانوك
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